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Cвітила віри, 
допоможіть нам зберегти скарб, 

який є у глиняних посудинах, 
щоб було видно, що велич сили 

є від Бога, а не від нас!

– Сьогодні вітаємо Вас серед нас і щиро бажаємо, щоб у 
Вашому серці цей візит запам’ятався як один із найбільш 
благословенних і щасливих. Впродовж минулого століття 
українська земля перенесла великі страждання і тепер 
відчайдушно потребує нової зустрічі з Христом. Допомог-
ти народові в цьому шуканні – це головне завдання для нас, 
пастирів. Просимо Вас, нашого Петра, підтримати нас!

Блаженніший Любомир Гузар,
24 червня 2001 р. Київ (під час візиту Папи Івана Павла ІІ)
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о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

ßÊÈÌ ß C ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÎÌ 
I ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÎÌ ?

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати й сестри! Вже четвертий рік у 
нас триває війна – трагедія, яка несе хрести й встромлює їх у душі, 
завдає на плечі окремим людям і державі загалом. Від цього на 
душі у нас розпач і смуток, ми втрачаємо спокій... Чекаємо, коли 
вже це все закінчиться... Шукаємо відповідь на запитання, де цей 
проблиск в кінці тунелю непевності?.. Тільки Бог знає... Лише в од-
ному ми впевнені: на цій дорозі сліз із нами – наш Спаситель, який 
вже давно виніс наші хрести на Голготу. Тому «Наші душі в безпеці, 
а тіла й так помруть» (св. Мати Тереза). Христос просить нас не бо-
ятися, звільнитися від страху бути висміяними, не хапати все, що 
життя нам дає. «Дозвольте, щоб я вас підняв, підняв вашу країну, 
але відкиньте вашу самовпевненість, жадібність, жагу накопичува-
ти, красти мільйони. Якщо йдете за мною, відкривайте у «втрачанні 
життя» дорогу любові. Служіть родині, державі, а не мамоні – багат-
ству», – ніби мовить Ісус. 

Коли жінки плачуть над Ним на Його хресній дорозі, коли Веро-
ніка подає хустину, Христос в думках просить Отця: «Дай неспокій 
серця тим, які шукають Моє обличчя. Оберігай їх від затемнення 
серця, що помічає тільки зовнішній бік речей… Що відчуває наше 
серце, коли бачить страждання людини, держави? Чи ми готові 
прибігти, допомогти нести хрест?

Є відомі слова, від яких стискається серце. Здається, зупиняєть-
ся час і душа виходить поза межі видимого простору. Камертон душі 
цієї людини налаштований на вічність. Її поезія  – це завжди непо-
вторність, бо там велика й мудра любов, щось неземне, таємниче, 
небесне… Із сумнівами й прозріннями, болем і радістю, красою й по-
творністю… Мов провидиця, вона бачить крізь Час і знаходить свій 
спосіб зупинити його в миті людського почуття – любові й милосер-
дя. Одна із шістдесятників, легенда, автор гострих поезій, спрямова-
них проти русифікації й національного поневолення України, – Ліна 
Костенко. Сьогодні вона знову переживає історію, яка повторюєть-
ся... Її вірш «Шлях на Голгофу» змушує нас запитати себе: «Яка моя 
роль як християнина, громадянина України?

СЛОВО РЕДАКТОРА

«То ж не була вузесенька стежина.
Там цілі юрми сунули туди. 
І плакала Марія Магдалина..,
Що не подав ніхто йому води. 
Спішили верхи. Їхали возами.
Похід розтягся на дванадцять верст

І Божа Мати плакала сльозами 
– Та поможіть нести ж йому той хрест! 
Чи ви не люди?! Що за чудасія, 
Дають старцям, підсаджують калік.
А тут же йде, ну, добре, не Месія, 
– Людина просто, просто чоловік!

Хіба біблійний мотив не спроектовано на сучасність? Чи завжди вміє-
мо підтримати ближнього? Чи часто згадуємо тих людей, які потребують 
нашої любові, підтримки або бодай милостині? Чому й досі людство пото-
пає у злочинах та гріхах, щодня наново розпинаючи Месію? Наше життя – 
не казка, в якій, з одного боку, – добро, а з другого, – зло. Наше життя – це 
добро і зло в серці кожного. Що ж переможе – вирішувати нам. Чи не пе-
ретворюємося часом на юрбу, готову кричати: «Розіпни його!».
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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Юрма гуде, і кожен пнеться ближче,
Хтось навіть підбадьорює: терпи, 
Вже он Голгофа, он Череповище! 
Хрущали під ногами черепи. 
Сказати б, зброя, це хіба єдине?
Так що б зробили стражники юрбі? 

А в юрмах тих малесенька людина 
Тягла хреста важкого на собі. 
І хоч би хто! Кому було до того? 
Всі поспішали місце захопить. 
Воно ж видніше з пагорба крутого, 
Як він конає, як він хоче пить.
І він упав. І руки аж посиніли…»

Що миготіло перед внутрішнім зором Христа в ті хвилини? Віки, спресовані в миттє-
вості. Біль через нерозуміння його заповідей і вчення? Він готовий був урятувати світ, щоб 
подарувати нам надію. А чи не втрачаємо її ми самі, коли немов у могильному підземеллі 
грузнемо у буденних справах, не маючи часу навіть підняти голову до неба, помолитися чи 
підтримати тих, кому так потрібна наша допомога й порада? Та світ не без добрих людей…

«Тоді знайшовся добрий чоловік: 
Наморений, ідучий з поля Симон,
Що йшов додому, в протилежний бік.
Коли ж звершилась вся ця чорна справа,
І люди вже розходилися ті, 

– От парадокс: заплакав лиш Варава,
Розбійник, не розп’ятий на хресті. 
Чи пожалів, чи вдячен був Пілату, 
Чи втямив, темний, раптом щось нове:
Що Божий Син таки іде на страту,
А він, розбійник, – він таки живе.»

Ісус пережив у людському тілі найтяжчі і найгірші із земних страждань. На долю всіх 
нас випадають випробування. Чи стоятимемо осторонь і не чутимемо, коли плакатиме 
Мати Божа: «Та поможіть йому нести той хрест!». Вже четвертий рік плаче Марія й закли-
кає світ, Європу – допомогти Україні у війні. Але ще в 30-х Олександр Олесь написав, як 
«Європа мовчала», коли розпинали Україну й Церкву. 

«Коли Україна за право життя 
З катами боролась, жила і вмирала, 
І ждала, хотіла лише співчуття, 
Європа мовчала. 
Коли Україна в нерівній борьбі 
Вся сходила кров’ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, 
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі 
Робила на пана і в ранах орала,

Коли ворушились і скелі німі, 
Європа мовчала. 
Коли Україна криваві жнива 
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла 
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла, 
Європа мовчала…»

Падаючи, Господь несе весь тягар гріхів світу. Він хоче, щоб у нас прокинулося серце – в ке-
рівників держав, Церков, які підтримують війну… Щоб ми чули, допомагали ближньому, сво-
їй країні, яка починається з нас! Щоб прощали, щоб думали про хрест Христовий, щоб впуска-
ли Божу любов до своїх серцець, щоб пам’ятали, що ми – народ, не жебраки: Стрілецька пісня 
про «червону чуму» нагадує про це й тепер: «Історія повторюється, тому що ніхто її не слухає...» 

Де ж наша слава, слава кривава, 
Де ж ті гетьмани, Січ і козаки?
Все кати забрали, все поруйнували, 
А ми ж народ, народ не жебраки. 
Ти зруйнував нас, ти сплюндрував нас, 
Де були школи – закладав тюрми, 
Збудував ти греблі-дамби нашими кістками, 
А ми ж народ, народ не жебраки. 
Ми хочем волі, хочем кращой долі.
Хочемо рідний розвивати цвіт. 

Хочемо просвіти, хочемо летіти, 
Як птах, як птах, як птах в далекий світ.
Гей же до бою, браття, за волю! 
Час вже вставати, до бою вже час.
Вже ревуть гармати – схаменися, кате, 
Віддай, віддай Україну назад!
Де ж наша слава, слава кривава,
Де ж ті гетьмани, Січ і козаки? 
Все кати забрали, все поруйнували, 
А ми ж народ, народ не жебраки! 

Дорогі читачі, готуючись до Дня Незалежності нашої Батьківщини, святкування Різдва 
Предтечі, Верховних Апостолів Петра і Павла, Переображення нашого Спасителя,читаймо 
історію спасіння, нашу історію, змінюймо наше мислення, наші серця, пам’ятаймо, що 
ми – народ, й живімо словами Ліни Костенко: «І якби на те моя воля, написала б я скрізь 
курсивами: – Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!» Слава Україні!   
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ÌÎËÈÒÂÀ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÏÎÆÅÐÒÂÓÂÀÍÍß 
ÄËß ×ËÅÍIÂ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÀ ÌÎËÈÒÂÈ

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 сьогодні.

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!

ÌÎËÈÒÎÂÍÈÉ ÍÀÌIÐ ÄËß ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÀ ÌÎËÈÒÂÈ
ÍÀ ËÈÏÅÍÜ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: За наших братів, які відпали від 
віри, щоб вони через нашу молитву і євангельське свідчення 
знову віднайшли милосердну близькість Господа 

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Ось Серце, що так полюбило нас...
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ÌÎËÈÒÎÂÍÈÉ ÍÀÌIÐ ÄËß ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÀ
ÌÎËÈÒÂÈ ÍÀ ÑÅÐÏÅÍÜ

ЗАГАЛЬНИЙ: За художників нашого часу, щоб їхні геніальні 
твори виявляли всю красу сотвореного світу

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Світ задуманий Богом як рай. 
Це своєрідний дар Бога люди-
ні. Тому людина не має права по-
споживацьки ставитися до світу, 
який наповнений Любов’ю Того, 
хто зробив цей подарунок. Христи-
янське сприйняття світу полягає в 
тому, щоб бачити його як дар Божий. 

Дивлячись на все сотворіння, ми 
подивляємо чудо Божої творчості. 
Адже все, що створив Бог – від наймен-
шої клітини до найбільших зір, сонця 
та небесних тіл  – це віддзеркалення 
безмежної Божої краси і досконалості.

Ніхто краще від художників – ге-
ніальних творців краси, не може 
відчути й передати трепет і справ-
жність прекрасного. У певному 
розумінні краса  – це видиме вира-
ження добра, яке є метафізичною 
умовою краси. Це «добре» розуміли 
греки, які, з’єднавши два поняття, 
створили вираз, що поєднує оби-
два: kalokagatia, тобто «краса-до-
бро». Платон пише про це так: «Мо-
гутність Добра знайшла притулок у 
природі Краси». 

Людина, живучи та творячи, 
встановлює власний зв’язок із бут-
тям, правдою і добром. Художник 
переживає особливий зв’язок із 
красою. Відповідно до логіки єван-
гельської притчі про таланти талант 
призначений приносити плоди. Той, 
хто отримав талант, зобов’язаний 

не змарнувати його, а розвивати, ба 
більше  – використовувати його для 
користі людства і Слави Бога. 

Людство потребує митців, які 
своєю працею гарантують зростан-
ня особистості через найвищу фор-
му мистецтва – «мистецтво вихован-
ня». У широкій культурній панорамі 
кожної нації митці займають осо-
бливе місце. Якщо вони слухаються 
свого натхнення у створенні речей 
справді цінних і гарних, то не тільки 
збагачують культурну спадщину на-
ції та всього людства, а й «служать» 
суспільству для загального добра.

Покликання кожного митця різне; 
воно визначає коло його служіння, 
завдання, важку працю, з якою воно 
пов’язане, і відповідальність, яку він 
мусить сміливо прийняти. Митець, 
свідомий цього, розуміє необхідність 
праці, тому не дозволяє запанувати 
над собою ні жазі марної слави, ні 
пристрасному бажанню легкої по-
пулярності, ні, особливо, розрахунку 
можливого власного зиску. 

Саме тому Папа закликає хрис-
тиян молитися у намірі, щоб сучасні 
художники через свої творіння мо-
гли використовувати таланти від-
повідно до Божої волі, щоб їх праці 
були віддзеркаленням справжньої 
краси сотвореного Богом світу. Адже 
ми, християни, маємо обов’язок по-
дивляти і шанувати Божий світ.
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ÌÎËÈÒÎÂÍI ÍÀÌIÐÈ ÍÀ ÊÎÆÅÍ ÄÅÍÜ ÑÅÐÏÍß
Ч
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 вт Прп. Макрини, сестри св. Василія Велико-
го; прп. Дія за наших ворогів

2 ср ⊕ Прор. Іллі за пошану до природи
3 чт Прпп. Симеона й Івана; прор. Єзекиїла за гідне життя малозабезпечених
4 пт Рівноап. Марії Магдалини за багатодітні сім’ї
5 сб Мчч. Трохима, Теофіла та ін. за невиліковно хворих 
6 нд 9-та. † Мчч. Бориса і Гліба, вмчч. Христини за тих, хто страждає через віру в Христа
7 пн † Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці за молодь, яка відійшла від Церкви
8 вт Мч. Єрмолая й інших за безробітних 
9 ср † Вмч. Пантелеймона, лікаря за владу

10 чт Апп. Прохора, Никанора, Тимона й Пармена за зростання в любові й святості
11 пт Мч. Калиніка за покинутих і знедолених
12 сб Апп. Сили, Силуана, Андроніка та ін. за кращу долю України
13 нд 10-та. Прп. Євдокима, праведного За вдів

14 пн Початок Успенського посту (Спасівки)
Перенес. Чесного Хреста; мчч. Макав. за сиріт

15 вт Перенес. мощей первомч. Стефана за мир між державами
16 ср Препп. Ісаака, Далмата й Фавста за полонених в зоні АТО
17 чт 7-ох мучч. Ефеських; препмуч. Євдокії за поширення Євангелія у світі
18 пт Мч. Євсигнія за навернення Росії
19 сб ⊕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ за збереження сімейних цінностей
20 нд 11-та. Препмч. Дометія за поширення Апостольства Молитви
21 пн Св. Еміліяна; мчч. Єлевтерія і Леоніда за розвиток християнських часописів
22 вт † Ап. Матія за ув’язнених 

23 ср Мч. Лаврентія, архидиякона за належне приготування 
до прийняття Св. Тайн

24 чт Мч. Євпла за національну свідомість
25 пт Мчч. Фотія і Аникити за розчарованих у коханні

26 сб Віддання Преображення
Прп. Максима, ісповідника за пошану до батьків

27 нд 12-та. Передсв. Успіння
† Перенес. мощей прп. Теодосія Печ. за душі в чистилищі 

28 пн ⊕ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ за людей похилого віку
29 вт Нерукотворн. Образа ГНІХ; мч. Діомида за жіночі чини та згромадження
30 ср 13-та. Мч. Мирона за священиків
31 чт Мчч. Флора й Лавра за спокій сумління і подолання спокус

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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ÌÎËÈÒÎÂÍÈÉ ÍÀÌIÐ ÄËß ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÀ
ÌÎËÈÒÂÈ ÍÀ ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб наші парафії, натхнені місіонер-
ським духом, були місцем, де передають віру й свідчення любові

Парафія, або жива Церква, покли-
кана виконувати важливу місію: спря-
мовувати людей до Бога, а найважливі-
ше – доводити їх до щасливої вічності. 
Завдання душпастирів, катехитів, про-
відників спільнот  – постійно шукати 
нових шляхів практичного здійснення 
цієї мети Христової Церкви.

Творячи живу парафію, ми повин-
ні розуміти, що життя парафіяльної 
спільноти не завершується за по-
рогом храму, воно поширюється на 
всі царини нашого життя. Служіння 
ближньому, за словами Блаженнішо-
го Святослава, виражає внут рішню 
природу Церкви та виявляє, наскіль-
ки живою є та чи інша парафія. Це 
служіння ближньому випливає з на-
шого закорінення в Христі. Діяльна 
любов ближнього є покликанням і 
завданням кожного без винятку хрис-
тиянина. Лише віра, чинна любов’ю, 
провадить до спасіння (пор. Гал. 5, 6).

Сьогодні Церква як ніколи потре-
бує місіонерів – живих свідків віри та 
любові. Тому кожен із нас на своїй па-
рафії може бути місіонером для тих, 
хто живе поруч. 

Диявол обрав для себе небезпечну 
стратегію, щоб погубити цей світ. Він 
всіляко намагається відвернути нашу 
увагу від розбудови Божого Царства, 
від свідчення Христа та євангелізації 
світу. Господь дає нам добру пораду: «Не 
збирайте скарби ваші на землі, де міль 

і іржа нищать, а збирайте скарби ваші 
на небі, де ні міль, ані іржа не нищать, 
і де злодії не підкопують і не крадуть». 
Підтримуючи потреби місії, ми збирає-
мо скарби на небі. Було б чудово, якби 
християни відчули потребу свідчити 
Христа для ближніх, а сотні, тисячі па-
рафій відгукнулися на потреби місії!

Саме тому Папа звертається до нас 
молитися в цьому намірі  – за наші па-
рафії, щоб вони підтримували і розви-
вали цей місіонерський дух служіння, 
тим самим показуючи свою віру та ви-
являючи любов. Виникає питання, а що 
можу зробити я, маленька людина, для 
цієї великої справи? Відповідь дуже про-
ста – ми можемо молитися за місіонерів, 
навернення грішників, свідчити Христа 
словом і вчинками. У Бога є велика по-
треба в кожному з нас – щоб робити до-
брі справи, Йому потрібні наші руки. 

Кожен із нас приналежний до пев-
ної парафії, таким чином християнин 
постійно перебуває в тісному зв’язку 
з іншими членами спільноти. Це дає 
нам можливість будувати різного роду 
відносини, допомагати одне одному, 
підтримувати фізично та матеріально. 
Ісус Христос бажає, щоб наше спіл-
кування як членів Його Церкви було 
скріплене зв’язком любові. 

Наші парафії мають приносити 
видимі плоди в щоденному житті, 
показуючи нашу віру та любов через 
реаль ні вчинки.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÊÀ 
ÍÀ ÑÅÐÏÅÍÜ: 
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÀ 
ÌÀÊÐÈÍÀ

Преподобна Макрина, сестра святи-
телів Василія Великого і Григорія Нісь-
кого, народилася в Каппадокії на почат-
ку IV століття. Її мати Емілія бачила вві 
сні ангела, який назвав ще ненароджену 
Теклею, на честь святої мучениці Теклі. 
Свята Емілія виконала волю Божу й дала 
дочці ім’я Текля. Інші ж родичі називали 
дівчинку Макриною, на честь бабусі, яка 
постраждала під час гоніння на христи-
ян за імператора Максиміана Галерія.

Крім Макрини в сім’ї було ще дев’я-
теро дітей. Свята Емілія сама дбала про 
виховання й освіту своєї старшої донь-
ки, вчила її грамоти зі Святих книг і 
псалмів Давида, вибираючи ті уривки, 
які є прикладами благочестя та бого-
вгодного життя. 

Kоли Макрина виросла, батьки за-
ручили її з благочестивим юнаком, але 
наречений незабаром помер. Багато 
молодих людей прагнули шлюбу з нею, 
але Макрина всім відмовляла, обравши 
цнотливе життя і не бажаючи зраджува-
ти пам’яті померлого нареченого. 

Коли всі діти виросли і покинули 
рідний дім, свята Макрина переконала 
матір, святу Емілію, залишити світ, від-
пустити рабів на свободу і віддалитися 
в жіночий монастир. Деякі зі служниць-
рабинь взяли з них приклад. Прийняв-
ши монаший постриг, вони всі жили 
однією сім’єю – разом молилися, працю-
вали, мали все спільне, нічим не відріз-
нялися один від одного в способі життя.

Померла свята Макрина в 380 році, 
до останнього подиху підносячи подячні 
молитви Господу за отримані від Нього 
протягом усього життя ласки. Похована 
преподобна в одній могилі з батьками.

ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÊÈ 
ÍÀ ÂÅÐÅÑÅÍÜ: 

ÌÓ×ÅÍÈÖI  ÑÎÔIß, 
ÂIÐÀ, ÍÀÄIß 

I ËÞÁÎÂ
За часів цісаря Адріана в Римі жила 

вдовиця-християнка, яка називалася 
Софія. Мала вона три дочки: 12-літню 
Віру, 10-літню Надію й 7-літню Любов. 
Усі три відзначалися великою красою 
тіла, а ще більшою побожністю. Вони 
жили у молитві, читанні Святого Пись-
ма і домашній праці, бо знали, що мо-
литва тоді наймиліша Богові, коли су-
проводжується працею.

В 137 році, під час гоніння християн, 
староста римський Антіох велів св. Софії 
і її донькам принести жертву божкам, але 
мати і її діти відповіли, що вони поклоня-
ються Єдиному Правдивому Богові та як 
християни не можуть приносити жертви 
бездушним бовванам. Тоді Антіох наказав 
поставити їх перед суд самого цісаря. Той, 
бачачи їхню вроду, хотів обіцянками до-
вести їх до відступництва від своєї віри, 
але вони сміливо відповіли, що за Святу 
Віру й за Христа готові терпіти будь-які 
муки і смерть. Цісар передав їх одній зна-
тній поганській жінці Паладії, щоб вона 
намовила їх до поклоніння божкам, але по 
трьох днях дівиці й матір стали на суд з тою 
самою готовністю віддати життя за віру, як 
і раніше. І почалися муки на очах у матері...

Св. Софію відпустили на волю. Вона 
поховала тіла своїх дочок і молилася при 
їх гробах день і ніч, а третього дня під час 
молитви померла.

Мощі свв. Мучениць у 777 р. Папа 
Адріан І переслав єпископові Ремігію в 
Страсбург, де в церкві донині зберігаєть-
ся кам’яна домовина з їхніми мощами.

Підготував о. Домінік Налисник, ЧСВВ  
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ÌÎËÈÒÎÂÍÈÉ ÍÀÌIÐ ÍÀ ÊÎÆÅÍ ÄÅÍÜ ÂÅÐÅÑÍß

Ч
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Л
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Д
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Ь

ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 пт Мч. Андрія Стратилата й інших за школярів та студентів
2 сб Прор. Самуїла за викладачів
3 нд 13-та. Ап. Тадея; мч. Васси за цінування і пошану людського життя
4 пн Мчч. Агатоніка, Северіяна, Зенона та ін. за правоохоронців 

5 вт Віддання Успіння. Мч. Луппа; 
сщмч. Іринея Ліонського за добрий приклад духовних осіб

6 ср Сщмч. Євтихія за добрий врожай наших земель
7 чт Апп. Тита і Вартоломея за дитячі притулки
8 пт Мчч. Адріана й Наталії за єпископів
9 сб Прп. Пімена за жінок, яких покинули чоловіки

10 нд 14-та. Прп. Мойсея Мурина; 
св. Августина, єп. Іппонського за тих, хто переживає депресію

11 пн ⊕ Усікновення голови св. Івана Хрестителя за навернення грішників

12 вт Свв. Олександра, Івана, Павла, 
патріархів Царгородських за справедливість

13 ср † Покладення пояса Пресвятої Богородиці за покинутих і знедолених

14 чт † Початок Церковного року
прп. Симеона Стовпника за лікарів

15 пт Мч. Маманта; св. Івана Посника, патріарха 
Царгородського за людей, одержимих помстою

16 сб Сщмч. Антима, єп. Нікомидії; прп. Теоктиста за охорону дітей від поганого впливу інтернету

17 нд 15-та. Сщмч. Вавили, єп. Антіохії; 
прор. Мойсея Боговидця за тих, які лежать в немочах 

18 пн Прор. Захарії, батька св. Івана Хрестителя за переслідуваних християн
19 вт Чудо арх. Михаїла; мчч. Євдоксія й ін. за Папу Франциска

20 ср Передсв. Різдва Пресвятої Богородиці. 
Мч. Созонта за пошану до природи

21 чт ⊕ РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ за нашу владу й за її служіння 
українському народові

22 пт Правв. Йоакима й Анни; мч. Северіяна за пошану до батьків
23 сб Мчч. Минодори, Митродори й Німфодори за навернення Північної Кореї
24 нд 16-та. Прп. Теодори Олександрійської за подолання корупції

25 пн Віддання Різдва Пресвятої Богородиці
Сщмч. Автонома за митників

26 вт Передсвяття Воздвиження
Сщмч. Корнилія за поширення вервиці

27 ср ⊕ ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО за заробітчан
28 чт Вмч. Микити за любов до ближнього
29 пт Вмч. Євфимії за військових
30 сб Мчч. Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові за військових капеланів
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ÂIÄËÓÍÍß ÊÐÅÕIÂÑÜÊÈÕ ÄÇÂÎÍIÂ: 
ÂIÄÏÓÑÒÎÂI ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß Ó ÌÎÍÀÑÒÈÐI

20–21 травня на прощу до Крехів-
ського монастиря прибули численні 
вірні та духовенство. Цього року па-
ломництво до Крехівської святині 
відбулося з нагоди свята перенесен-
ня мoщей св. Миколая та відзначен-
ня ювілею 400-ліття Василіянського 
Чину св. Йосафата.

Програма паломництва розпоча-
лася з Хресної Дороги на горі Побій-
ній, яка була присвячена 400-річчю 

ЧСВВ. Отці василіяни у своїх роздумах 
поєднали хресну жертву Ісуса Христа 
із хресними періодами в історії нашої 
Церкви та Василіянського Чину.

Ієромонахи пригадали ті по-
статі своїх попередників, яким ми 
завдячуємо відродження східно-
го чернецтва та розвиток Україн-
ської Греко-Католицької Церкви: 
святого священномученика Йоса-
фата, блаженної пам’яті Йосифа 
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Велямина Рутського, Митрополита 
Андрея Шепти цького, блаженних 
Дрогобиць ких мучеників та багатьох 
василіянських подвижників. На за-
вершення Хресної Дороги Протоігу-
мен Провінції Найсвятішого Спаси-
теля о. Йоан Школик, ЧСВВ, уділив 
присутнім благословення.

Пізніше під гучний передзвін було 
урочисто винесено чудотворну ікону 
св. Миколая Чудотворця, Вечірню з 
Литією відслужив владика Василій 
Тучапець, екзарх Харківський, у су-
проводі монашого хору «Deisis».

Продовжилася програма моли-
товними та пісенними чуваннями 
перед Найсвятішими Тайнами під 
проводом о. Йосафата Хаймика, 
ЧСВВ. О 24.00 прочани численно 
взяли участь у Божественній Літур-
гії, яку очолив та виголосив пропо-
відь о. Теодозій Янків, ЧСВВ.

Протягом ночі у церкві та на від-
пустовій площі тривали чування. 
В неділю, після Утрені та Молебня 
до св. Миколая, розпочалася Ар-
хиєрейська Божественна Літур-
гія, яку очолив Отець і Глава УГКЦ 
Блажен ніший Святослав Шевчук у 
співслужінні з владикою Димитрі-
єм Григораком, єпархом Бучацьким, 
владикою Василієм Тучапцем, ек-
зархом Харківським, владикою Во-
лодимиром Груцою, єпископом-по-
мічником Львівської Архиєпархії, та 
численним духовенством.

Під час проповіді Блаженніший 
Святослав, роздумуючи над неділь-
ним Євангелієм, виголосив: «У Свя-
тому Писанні дуже часто, щоби від-
крити людину до Бога або об’явити 
людині, ким є наш Бог, що Він нам 
чинить, як нам можна Його осо-
бисто зустріти, про Бога говорить-

ся як про світло. Сам Христос каже: 
«Я – світло світу. Хто йде за Мною, не 
блукатиме у темряві, а матиме світ-
ло життя» (Йо. 8, 12). Ці самі слова 
Ісус повторив своїм учням у той мо-
мент, коли Він, проходячи, зустрівся 
з сліпородженим, побачив людину, 
яка Його бачити не могла. Син Бо-
жий бачить людину в потребі, збли-
жається і чинить глибокий симво-
лічний жест  – змішує свою слину з 
пилом і намащує очі сліпого  – так, 
як при сотворенні творить людину 
із земного пороху. Христос наче на-
ново творить йому око. Він не про-
сто повертає зір, а дає можливість 
бачити Бога. Чому ж посилає сліпо-
родженого у Силоам? Ідучи, вмива-
ючись у Силоамській купелі, сліпо-
роджений наче занурюється в особу 
Ісуса Христа. Святі Отці порівнюють 
цю подію із Святою Тайною Хрещен-
ня  – Тайною, яка відкриває нам ду-
ховні очі й дозволяє по-новому ба-
чити Бога та ближніх. Тому Христос 
є Той, хто просвічує кожну людину і 
наново нас народжує, наново добу-
ває нас із царства темряви».

Далі Предстоятель УГКЦ зазна-
чив: «Також ми зібралися тут, щоб 
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споглядати між собою святого Ми-
колая  – Мирлікійського Чудотвор-
ця. Його постать показує нам, що 
саме святі люди творять історію. 
Церква потребує святих, які твори-
тимуть історію. Серед таких поста-
тей  – і Йосиф Велямин Рутський, 
який відродив разом із святим 
Йосафатом Василіянський Чин. Пло-
дами цього відродження є теперішні 
василіянські монастирі та спільноти 
отців василіян. Ми дякуємо сьогодні 
також за тих місіонерів, які на голос 
доброго пастиря – Митрополита Ан-
дрея Шептицького  – поїхали в Ка-
наду, Бразилію, Аргентину. Завдяки 
їхньому служінню наш народ не за-
губився і не втратив свого коріння. 
Нехай буде благословенний Господь, 
який завжди посилає людей, що 
провадять наш народ до Христа. Я 
прагну, щоб цей Ювілейний рік для 
монашества став Силоамською ку-
піллю, де всі ми змогли б вмитися і 
зануритися в те післанництво, яким 
Господь нас обдарував, щоб побачи-
ти дорогу, на яку Він нас кличе, і не 
боятися нею йти. Я молюся, щоб Бог 
послав нашому народові провідни-
ків, які б ставили Христову правду на 

перше місце у житті, щоби вести нас 
за собою у майбутнє».

На завершення гомілії Блаженні-
ший Святослав промовив: «Ми про-
симо сьогодні: «Господи Ісусе, ми зна-
ємо, що у тій хвилині Ти проходиш 
між нами, ми знаємо, що Ти бачиш 
кожного з нас, що Ти бачиш наше 
серце, навіть бачиш нашу сліпоту, ча-
сом наше маловірство, але просимо 
Тебе, поглянь на нас так, як на цього 
сліпородженого, яким благовістуєш 
сьогодні Добру Новину нам. Будь на-
шим світлом, щоб ми могли Тебе по-
бачити і поклонитися Тобі».

Під час літургії вірні приступили 
до Святих Тайн Сповіді та Євхаристії. 
В кінці Божественної Літургії Бла-
женніший Святослав уділив вірним 
благословення і повний відпуст, а під 
час многоліття щиросердечно при-
вітав і подякував єпископам, прото-
ігумену о. Йоану Школику, ЧСВВ, та 
братам і отцям Василіянського Чину, 
особливо тим, які служать на Схо-
ді України та в Криму, хору під ору-
дою о. Василя Мендруня, ЧСВВ, усім 
прочанам й українському народові. 
Своєю чергою протоігумен о. Йоан, 
ЧСВВ, подякував Блаженнішому Свя-
тославові за його батьківську опіку та 
турботу над отцями василіянами й усі-
єю Українською Греко-Католицькою 
Церк вою. Завершилися святкування 
спільною молитвою «Боже великий, 
єдиний».

Так радісні та натхненні прочани 
із безмежною вдячністю Богові за 
отримані духовні дари повернули-
ся до своїх церков і домівок, щоб 
разом свідчити своїм життям Во-
скреслого Христа.

Тетяна Сосновська
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ÏÐÎÑËÀÂÀ 
ÄÓÕÎÂÍÈÕ ÃÅÐÎIÂ

28 травня, у неділю, у Львові, як і по інших містах України, відбулося урочис-
те, велелюдне відзначення Свята Героїв. Це щорічне торжество встановлено на 
честь борців за волю України – лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, 
опришків, Українських Січових Стрільців, вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.

Знаменно й символічно, що цього 
святкового дня відбувся унікальний 
високодуховний захід на прославу Бла-
женних священномучеників УГКЦ  – 
Духовних Героїв українського народу.

Колективи львівських державних 
музичних шкіл № 8 і № 10 у затишній залі 
Львівського палацу мистецтв провели 
мистецьке й інформативне дійство, при-
свячене українським новомученикам 
ХХ століття, яких св. Папа Іван Павло ІІ 
проголосив Блаженними в 2001 році.

В його основу було покладено іс-
торично-вокальний цикл «Блаженні» 
відомого творчого тандему – поета Ва-
силя Богдана Мендруня, отця-монаха 
ЧСВВ, і композитора Мирона Дацка, 
які віддавна творчо співпрацюють на 
ниві духовного мистецтва. 

Цікаво, що отець Мендрунь народив-
ся на свято Благовіщення, а компози-
тор Дацко – на свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. Чи не було запрограмовано 
згори їхні таланти і духовну діяльність, 
й чи не сама Мати Божа допомагає їм у 
настільки плідній праці?

І ось у святковому концерті у вико-
нанні учнів музичних шкіл прозвучали 
23 вокальні твори, присвячені 27 Бла-
женним мученикам. Справжнім баль-
замом для сердець глядачів було бачи-
ти, якою гарною і талановитою є наша 
молодь, що натхненно й зворушливо 
виконувала ці чудові пісні. Вивчивши і 
пропустивши крізь себе слова просла-

ви Блаженних, учні зачерпнули й собі 
частку духовної благодаті. При цьому 
слід відзначити велику заслугу педаго-
гів цих музичних шкіл та директорів – 
Світлани Карпович і Олени Ященко.

Важливо й корисно, що ведуча дій-
ства, артистка Закарпатського музич-
но-драматичного театру Оксана Кар-
пович перед виконанням вокальної 
прослави зачитувала основну інфор-
мацію про постаті й діяльність Бла-
женних новомучеників.

Цікавим був виступ сина одного з 
мучеників. Любомир Лиско, доцент 
Національного лісотехнічного універ-
ситету, науковець і громадський діяч, 
дещо розповів про свого батька о. Ро-
мана Лиска, який є наймолодшим се-
ред новомучеників, оскільки чекісти 
замордували його у віці 35 років. Зна-
менно, що особливо катували його за 
допомогу українським підпільникам, 
про що дізналися зі свідчень допиту-
ваних людей. Конче хотіли довідатися 
про зв’язки з Романом Шухевичем, із 
яким отець насправді був добре зна-
йомий, про його місцеперебування, та 
їм це не вдалося. Закатували до смерті, 
проте не отримали ніяких відомостей, 
що засвідчує тепер кримінальна спра-
ва о. Романа Лиска. Для нас це – яскра-
вий приклад поєднання духовного і 
національного героїзму українців!

Лідія Купчик
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У свято Вознесіння ГНІХ у Золочівському монастирі відбулися моління з на-
годи храмового свята і ювілею 400-ліття Василіянського Чину св. Йосафата.

Божественну Літургію очолив владика Венедикт Алексійчук, єпископ-
номінант Чиказької єпархії, у співслужінні із Золочівським ігуменом о. Ав-
густином Шоп’яком, ЧСВВ, ректором Василіянського інституту філософ-
сько-богословських студій ім. митрополита Йосифа Велямина Рутського 
о.  Пантелеймоном Трофімовим, ЧСВВ, іншими ієромонахами з василіян-
ських монастирів та священиками Золочівщини.

Після літургії освячено воду й уділено повний відпуст з нагоди ювілею 
Чину. О 16-й годині розпочався святковий концерт.

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
У ЗОЛОЧІВСЬКОМУ 

МОНАСТИРІ
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Цього року в кожному василіян-
ському осідку по всьому світу відзна-
чають 400-ліття відродження монаше-
ства Київської митрополії. Подібно й у 
храмі Пресвятої Трійці отців василіян, 
що у Кам’янці-Подільському, 5 червня 
2017 року Божого урочисто відсвятку-
вали цей ювілей, а також 295 років, як 
отці василіяни розпочали свою діяль-
ність у цьому місті та храмовий праз-
ник Пресвятої Трійці.

Напередодні відбулися реколек-
ції, які проводив о. Корнилій Яремак, 
ЧСВВ. У сам день празника зранку 
відслужили Акафіст до Пресвятої 
Трійці та Утреню, після того відбувся 
процесійний обхід довкола храму, а 
об 11-й годині розпочалася урочиста 
Божественна Літургія. Очолив її о. Ві-
талій Попадюк, ЧСВВ, Провінційний 
консультор Провінції Найсвятішого 
Спасителя, у співслужінні з о. Сергієм 
Крутовським, другим провінційним 

консультором, та іншими ієромона-
хами й священиками. Святкову про-
повідь виголосив о. Йосафат Хаймик, 
ЧСВВ, ігумен Івано-Франківського мо-
настиря.

Участь у ювілейному святкуванні 
брали також сестри редемпторист-
ки, парафіяни різних василіянських 
монастирів, гості, добродії та жерт-
водавці.

Після многоліття Папі Франциску, 
Блаженнішому Святославові, митро-
политу Василію, єпископу Теодору й 
усім вірним о. Макарій Солюк, ЧСВВ, 
настоятель храму та монастиря, щи-
росердечно привітав і подякував усім 
присутнім за спільну молитву й при-
сутність на храмовому святі. Відтак 
о. Віталій уділив повний відпуст згід-
но з розпорядженням Апостольсько-
го Престолу. Після процесійного вихо-
ду з храму відбулося освячення води й 
окроплення.

ÞÂIËÅÉÍI ÁÎÃÎÑËÓÆIÍÍß 
Ó ÊÀÌ’ßÍÅÖÜ-ÏÎÄIËÜÑÜÊÎÌÓ ÌÎÍÀÑÒÈÐI
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 ÑÏIÂ×ÓÒÒß ÏÀÏÈ ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ 
Ç ÏÐÈÂÎÄÓ ÂIÄÕÎÄÓ Ó ÂI×ÍIÑÒÜ 
ÁËÀÆÅÍÍIØÎÃÎ 
ËÞÁÎÌÈÐÀ ÃÓÇÀÐÀ
Папа Франциск надіслав телеграму співчуття 

на ім’я Блаженнішого Святослава Шевчука, Вер-
ховного Архиєпископа Києво-Галицького, з при-
воду смерті Блаженнішого Любомира Гузара. В 
ній читаємо:

«Отримавши звістку про відхід кардинала 
Любомира Гузара, вислуженого Верховного Ар-
хиєпископа Києво-Галицького, підношу палкі мо-
литви до Бога, аби дарував вічний упокій цьому 

ревному пастиреві. Духовно єднаюся з вірними єпархіальної спільноти, в якій він звер-
шував своє пастирське служіння, дбайливо причиняючись до відродження Української 
Греко-Католицької Церкви. Пам’ятаю його стійку вірність Христові, незважаючи на го-
ніння та переслідування Церкви, його плідну апостольську діяльність для згуртування 
вірних греко-католиків, нащадків примусово виселених із Західної України родин, як 
також зусилля в шуканні нових шляхів діалогу й співпраці з православними Церквами. 
Висловлюючи свої співчуття родичам усопшого кардинала, духовенству та всім, хто об-
лагодіяний його єпископським служінням, від щирого серця уділяю сповнене відради 
Апостольське благословення як знак віри і християнської надії у Воскреслому Господі».

 «ÊÐÈÒÈÊÀ ÏÅÐÅÄÌÎÂÈ ÁÅÍÅÄÈÊÒÀ XVI – ÂIÄ ÄÈßÂÎËÀ», – 
ÊÀÐÄÈÍÀË ÑÀÐÀ

Кардинал Роберт Сара зазначив, що негативна реакція на передмову Папи-еме-
рита до його нещодавньої книжки, є диявольською і звинуватив критиків у «вульгар-
ності й підлості».

НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

НОВИНИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ
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«Зарозумілість, мовне насильство, неповага та нелюдська зневага до Бенедик-
та XVI є диявольськими і покривають Церкву мантією суму і сорому», – зазначив кар-
динал. – «Ці люди руйнують Церкву і її основоположну природу».

У передмові до книжки кардинала Сари «Сила мовчання: Проти диктатури шуму» 
Бенедикт XVI написав, що Папа Франциск заслуговує хвали за те, що призначив кар-
динала Сару очолити дикастерію в справах літургії. Однак критики звинуватили Па-
пу-емерита у втручанні в церковну політику та спробах підірвати авторитет Папи 
Франциска.

«Християнин ні з ким не бореться», – зазначив кардинал Сара. – «У християн не-
має ворога, якого треба перемогти. Христос казав Петрові заховати меча у піхви 
(Мт. 26, 52–53). Це – наказ Христа Петрові, і він стосується кожного християнина, який 
достойний цього імені», інформує Catholic Herald.

 ÌÎÍÀÕ-ÄÎÌIÍIÊÀÍÅÖÜ 
ÓÐßÒÓÂÀÂ ÏÎÍÀÄ 800 ÌÀÍÓÑÊÐÈÏÒIÂ

У той час, коли ІДІЛ проводила свою руйнівну діяльність на Заході Іраку в 2014 році, 
іракський домініканець брат Нахіб Міхаель вивіз із Іраку до Ербіля понад 800 цінних 
манускриптів. Частина з них датується ХІІІ століттям.

Як інформує Catholic Culture, ці історичні манускрипти були представлені на ви-
ставці 10–17 червня у базиліці Санта Марія Сопра Мінерва у Римі.

 Ó ÊÀÌÅÐÓÍI ÂÁÈËÈ 
ÒÐÅÒÜÎÃÎ ÇÀ ÌIÑßÖÜ 
ÊÀÒÎËÈÖÜÊÎÃÎ ÑÂßÙÅÍÈÊÀ

В Камеруні зафіксовано третє за останній 
місяць вбивство католицького священика. 
Обставини і причини злочину наразі залиша-
ються невідомими.

Наприкінці травня вбито о. Армеля Д’яму, 
директора нижчої духовної семінарії в Бафії. 
Після того в річці знайшли тіло ординарія цієї 
єпархії, єпископа Жан-Марі Бала. ЗМІ припус-
кали, що це було самогубство, однак розтин 
показав, що єпископ став жертвою вбивства.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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 ÊÀÐÄÈÍÀË ÑÀÐÀ: 
«Â×IÌÎÑß ÏÎÂÀÃÈ 
ÄÎ CÂÕÀÐÈÑÒII 
ÂIÄ IÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ II 
I ÌÀÒÅÐI ÒÅÐÅÇÈ»

Те, що так багато христи-
ян не беруть участі в літур-
гії, є серйозною проблемою, 
яка загрожує їх вічному жит-
тю,  – вважає кардинал Сара, 
префект Конгрегації Божого 
культу. На його думку, всім їм 
ми повинні зробити братське 

напімнення. Мусимо їм сказати так само, як говорив Іван Павло ІІ в Сіднеї у 1996 році: 
«Поверніться додому». Водночас слід запевнити, щоб літургії в наших спільнотах від-
правлялися у належний спосіб, щоб вони стали зустріччю з живою особою Христа, 
культом Бога, а не братерства.

Кардинал Роберт Сара говорив про це на відкритті міжнародної конференції 
про літургію в Католицькому університеті Мілана. Він зазначив, що правильного 
ставлення до Євхаристії християни можуть навчитися від двох сучасних святих: 
Івана Павла ІІ і Матері Терези з Калькутти.

Глава ватиканської дикастерії нагадав, що все життя Кароля Войтили було по-
значене глибокою повагою до Пресвятої Євхаристії. «Сьогодні заохочую нас прига-
дати собі хоча б останні роки його служіння. Його тіло було хворе, однак він ніколи 
не сідав перед Найсвятішими Тайнами. Він завжди клякав. Щоб стати на коліна, а 
потім піднятися, йому була потрібна допомога інших. Однак аж до останніх днів він 
хотів давати нам велике свідчення поваги до Найсвятіших Таїн», – сказав кардинал.

Говорячи про св. Мати Терезу з Калькутти, він нагадав, що вона день у день до-
торкалася до Ісуса у вигляді знищеного тіла хворих і убогих, однак жодного разу не 
відважилася торкнутися Тіла Ісуса в Євхаристії. Вона приймала Святе Причастя як 
дитина, яка дає Богові нагодувати себе. Вона говорила: «Їдучи по світу, мене най-
більше засмучує, коли бачу, що люди беруть Святе Причастя до рук».

Кардинал Сара зазначив, що відповідно до чинного сьогодні права дозволе-
но приймати Причастя на руки і стоячи, однак для католиків латинського обряду 
нормою є приймати його до уст і на колінах, інформує польська редакція Радіо 
Ватикану.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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 «ÌIÔÎËÎÃIÇÀÖIß ÄÈßÂÎËÀ ÄÎ ÄÎÁÐÀ ÍÅ ÏÐÈÂÅÄÅ», – 
ÀÐÕÈCÏÈÑÊÎÏ ×ÀÏÓÒ

«Суспільство, яке покладається на розум і технології, без віри, ризикує забути про 
Бога й укласти угоду з дияволом», – застерігає архиєпископ Чарльз Чапут із Філадельфії.

«Ми перебуваємо в боротьбі за душі. Нашим ворогом є диявол. І хоча сатана не 
рівня Богові й є приреченим на поразку, він може завдати великої шкоди людям», – 
зазначив він. – «Перші християни знали це. У цьому ми можемо переконатися майже 
на кожній сторінці Нового Завіту».

У своїй статті під назвою «Співчуття до диявола» він пише: «Сучасному світові важ-
ко повірити в диявола. Але до Ісуса воно ставиться так само. І в цьому суть».

Архиєпископ пригадав середньовічну християнську приказку: «Нема диявола, 
нема Спасителя». Коли диявола заперечують, тоді важко пояснити, для чого прийшов 
Христос, чому страждав і вмер за все людство.

«Дияволу більше, ніж будь-кому, до вподоби ця іронія, бо без нього важко зрозу-
міти місію Ісуса. І він користується цим сповна. Він знає, що зведення його до міфу не-
одмінно провокує таке ж ставлення до Бога», – цитує американського єпископа CNA.

 Ó ÏÀÊÈÑÒÀÍI ÏÀÖICÍÒ-ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍ ÏÎÌÅÐ 
Ó ËIÊÀÐÍI ×ÅÐÅÇ ÂIÄÌÎÂÓ ËIÊÀÐß-ÌÓÑÓËÜÌÀÍÈÍÀ 
ÎÃËßÍÓÒÈ ÉÎÃÎ

У Пакистані стався інцидент, який викликав хвилю обурення, виявивши поширену 
в країні дискримінацію релігійних меншин: чистильник каналізації християнин Ірфан 
Масіх помер 2 червня 2017 року через те, що лікар-мусульманин госпіталя в Умеркоті 
(Лахор) відмовився оглянути «нечистого» хворого християнина, тому що постить. Ме-
дик сказав, що не торкнеться «брудного» тіла Ірфана доти, доки воно не буде вимите, 
повідомляє інформаційне агентство Fides.

Тридцятирічний Масіх упав без свідомості під час очисних робіт в каналізаційній 
системі через токсичні випари. Його колеги привезли чоловіка в сусідній госпіталь, 
але там лікарі заявили, що його тіло спочатку слід обмити. Ірфан Масіх перебував у 
важкому стані й потребував термінової медичної допомоги. Його сім’я і колеги про-
довжували благати персонал про порятунок хворого, але лікар категорично заявив, 
що не торкнеться брудного тіла.

Сім’я Ірфана вважає, що він, можливо, вижив би, якби йому було надано своєчасне 
лікування. Вони вважають, що Ірфан помер через злочинну недбалість доктора.

Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

ËÞÁÎÌÈÐ 
ÃÓÇÀÐ.
ÂÇIÐÅÖÜ 
ÍÅÐÀÄßÍÑÜÊÎI
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

Любомир Гузар приніс в 
Україну досвід свободи і став 
зразком нерадянської людини. 
Так згадує Кардинала Україн-
ської Греко-Католицької Церк-
ви архиєпископ Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ Ігор 
Ісіченко. А  віце-ректор Укра-
їнського католицького універ-
ситету Мирослав Маринович 
пригадує слова Кардинала: 
«Якщо хочете відновити довіру 
в суспільстві, перестаньте тор-
гувати правдою». В ефірі Радіо 
Свобода вони поділилися спо-
гадами про церковного і гро-
мадського діяча, морального 
авторитета нації, як називали 
і називають Любомира Гузара 
навіть після його смерті.

Ігор Ісіченко:  Напевно, се-
ред моральних авторитетів на-
шої нації владиці Любомирові 
належить перше місце. Як лю-
дині, яка принесла в Україну 
досвід свободи. Для нас усіх, 
хто виріс тут, в Україні, він був 
взірцем нерадянської люди-
ни – людини, необтяженої тим 
страшним досвідом прихову-
вання своїх поглядів, подвій-
ності сумління, атавістичного 
запобігання перед владою. 
Цього всього в ньому не було, і 
він ніс цей досвід внутрішньої 
свободи нам усім.

Я думаю, що саме цей до-
свід для нас і є його найваж-
ливішим посланням, яке не-
обхідно прочитати і засвоїти. 
Особливо, напевно, у Церкві, 
яка переживає великі спокуси 
після падіння комуністичного 
ладу і спроби частини політи-
куму використати Церкву як 
форму нової ідеології.

– Який зміст Ви вкладаєте в 
слова «моральний авторитет», 
«совість нації», адже йдеться не 
лише про церковну діяльність. 
Любомир Гузар був авторите-
том не тільки для вірян УГКЦ, 
для християн, а напевно, для 
всього народу, чи не так?

Мирослав Маринович:  Він 
був моральним авторитетом 
для всієї України, і в цьому був 
такий духовний чар цієї особи. 
Він залишається з нами і після 
його смерті, хоч тепер він про-
мовлятиме іншою мовою. Але 
він буде. І я пригадую реакцію 
на нього не лише представни-
ків інших конфесій України, а 
й моїх друзів-євреїв та мусуль-
ман. Всі захоплюються ним. 
Немає людини, яка б не була 
ним зачарована.

Він є великим князем Церк-
ви, людиною молитви. Це авто-
матично приходить, коли лю-
дина молиться, і не приходить 
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з посадою чи з якогось розра-
хунку. А світські люди дуже до 
цього чутливі, тому що вони 
вміють відразу розрізняти, де 
задекларована духовність, а де 
вона справжня.

По-друге, його дійсно вели-
чезна відданість свободі люди-
ни, навіть якщо людина в цей 
момент помиляється. Можу 
навести приклад. Якось миря-
ни нашої Церкви напустилися 
були на нього, мовляв, «чому 
багато священиків не відпо-
відають своїй посаді, треба їх 
карати» тощо. А він слухав-
слухав і просто щиро сказав: 
«Ви всі пройшли дуже складне 
життя  – дайте людям вирости 
у свободі». Справді, від стану 
рабства до стану свободи не 
один крок. Треба виростати, 
треба набити ґулі об стіни.

І ще одна формула. Він ка-
зав: «Якщо хочете відновити 
довіру в суспільстві, пере-
станьте торгувати правдою». І 
всі філософські формули під-
порядковані цій формулі.

– Кардинал Гузар брав 
участь і в позацерковній гро-
мадській діяльності, зокрема, 
був членом ініціативи «Пер-
шого грудня», яку створили 
дуже поважні люди. Вони, на 
жаль, йдуть із життя. Рані-

ше не стало Богдана Гаврили-
шина, тепер Любомира Гуза-
ра. Що залишила по собі їхня 
громадська діяльність?

Мирослав Маринович: Вони 
виконують роль маяка, духо-
вного орієнтира. Люди не за-
вжди дослухаються до мораль-
них провідників. І не можна 
сказати, що всі послання ініці-
ативної групи «Першого груд-
ня» зачитані до дір. Але разом 
із тим, якщо немає моральних 
авторитетів, то це біда для на-
роду. Ми гордилися тим, що 
мали беззаперечного мораль-
ного авторитета.

– Як, на Вашу думку, свід-
чить про Любомира Гузара 
той факт, що він за власним 
рішенням, залишаючись при 
ясному розумі, відійшов від 
влади в Українській Греко-Ка-
толицькій Церкві?

Ігор Ісіченко:  Владика Лю-
бомир і тут дав приклад сво-
боди, незалежності від своєї 
посади. Він ніколи не ототож-
нював себе зі своєю посадою в 
Церкві. Він зумів залишатися 
особистістю.

Віддавна в Греко-Католиць-
кій Церкві існували певні тертя 
поміж прихильниками проза-
хідної латинізаційної тенден-
ції і східної. Владика Любомир 
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був завжди прихильником 
збереження Київської іден-
тичності Церкви.

Він був абсолютним україн-
ським патріотом і дуже чітко 
визначав своє місце у суспіль-
ному житті, своє ставлення до 
політичних процесів, до росій-
ської окупації на Сході України. 
Саме в цьому полягає гармонія 
між його відчуттям ідентичнос-
ті як особистості, як христия-
нина, як церковного ієрарха і 
як українця.

– Чи можна говорити про 
те, що на зміну поколінню 
Любомира Гузара й Богдана 
Гаврилишина прийде нове по-
коління моральних автори-
тетів такого ж масштабу, 
людей із такою ж міцною дер-
жавницькою позицією?

 Ігор Ісіченко:  Очевидно. Я 
б додав ще до цих двох імен, 
які ви називали, ім’я Євгена 
Сверстюка, на похороні якого 
владика Любомир стояв біля 
труни, і зараз, в ці дні, мені це 
особливо виразно згадується. 
Очевидно, що приклад таких 
людей породжує їм подібних. 
Таємницю таких зерен прав-
ди, які кладуться в нашу зем-
лю, ми не можемо розгадати. 
Вони часом проростають там, 
де ми не сподіваємося. Недар-
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ма Христос говорив про себе 
як про Сівача Слова. Владика 
Любомир йшов за ним тією са-
мою стежкою, тими ж нивами, 
розсіваючи своє слово, свій 
досвід. І, думаю, воно зійде по-
різному в різних місцях, і зо-
всім не обов’язково тільки в 
сфері церковного життя.

 Мирослав Маринович:  Я 
переконаний, що Україна зріє 
новим осмисленням духовних 
цінностей. Я в цьому впевне-
ний, тому що бачив юнацькі 

очі, коли починався Майдан, 
коли починалася Революція 
гідності. Прагнення до свободи 
та гідності – це ж і є первинна 
магма, в якій потім зростають 
великі діла і великі моральні 
авторитети. Просто є певні ві-
кові залежності, які ніхто не 
подолає. Не можна, напевно, 
бути моральним авторитетом у 
18 років. Тому вірмо в Україну 
і будьмо певні, що Святий Дух 
тут діє.

Джерело: Радіо Свобода



липень–серпень 2017

28
український

католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

ÀÍÄÐÅÉ ØÅÏÒÈÖÜÊÈÉ  ÏÐÎ Ï’ßÒÓ
ÁÎÆÓ ÇÀÏÎÂIÄÜ «ÍÅ ÂÁÈÉ»

Духовна спадщина Митропо-
лита Андрея Шептицького є над-
звичайно велика. Він по праву 
вважається одним із найбільших 
авторитетів у нашій Церкві. Ан-
дрей Шептицький у своїх творах не 
раз порушував питання цінності 
життя, засуджуючи убивство. Про 
це йдеться в декреті «Не убий», ви-
даному 21 листопада 1942  р., й у 
низці інших послань, в яких Ми-
трополит торкається проблем ві-
йни, самогубства, абортів. 

Перш ніж перейти до розгля-
ду творів Митрополита Андрея, 
варто коротко охарактеризувати 
історичний період, в якому він 

жив. Це Перша й Друга світові ві-
йни, численні воєнні конфлікти 
на території України, Польщі, Росії 
і Європи; поширення різних ідео-
логій, як-от соціалізм, комунізм, 
націоналізм. У ті часи ширилася 
пропаганда знецінення життя ін-
ших; прикриваючись різними гас-
лами й політичними поглядами, 
провідники держав вдавалися до 
нищення цілих народів чи окре-
мих суспільних груп, трактуючи їх 
як неблагонадійних чи «ворогів». 
Прикладами цього є геноцид укра-
їнців (Голодомор 1932–1933  рр., 
репресії і вивезення в Сибір) і єв-
реїв (нациська ідеологія). Нерідко 
можновладці підписували закони, 
якими нехтувано будь-які громад-
ські свободи чи права окремого 
народу, а використанням патріо-
тичних гасел виправдовували зло-
чини, жертви чи навіть випадки 
суїциду.

Митрополит Андрей різко за-
суджував насильство, вказуючи, 
що навмисне чоловіковбивство є 
гріхом, який кличе про помсту з 
неба. Хто заподіює смерть іншій 
особі, уподібнюється до Каїна, що 
став першим убивцею на землі. 
Проте Святе Письмо подає нам 
відповідь Господа на цей вчинок: 
«Що ти вчинив? Ось голос кро-
ви брата твого кличе до мене з 
землі. Тепер же проклятий ти від 



№7–8 (291–292)

29
український
католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

землі, що відкрила свої уста, щоб 
прийняти кров брата твого з тво-
єї руки» (Бут. 4, 10–11). Бог дає не 
лише заповідь, але чіткий наказ: 
«Не вбий». Це означає, що ніхто 
не має права, незважаючи на ста-
новище в суспільстві чи автори-
тет, вирішувати питання стосовно 
життя іншого. Бог дає конкретний 
наказ – для того, щоб показати, що 
людське життя є цінністю, що воно 
святе. Життя дає Бог, це безцінний 
дар для людини. Відповідно життя 
найперше належить Богові, Який 
має право забрати це життя. Жод-
ні релігійні, політичні чи соціальні 
обставини не є приводом позбави-
ти особу життя. Тому що ми всі є 
нащадкам Адама і Єви. 

Що ж стосується того, хто по-
рушив природнє право іншого і 
навмисно відібрав життя, то він 
виключив себе із суспільства, 
зганьбив свою родину. Така особа 
несе для ближніх уже не благо, а 
загрозу. 

Митрополит Андрей Шептиць-
кий торкається також питання 
маніякальності й садизму, за-
значаючи, що є такі люди, в яких 
вже не залишилося нічого з «при-
родної подоби». Він має на увазі 
маніяків  – тих, кому подобається 
мучити інших, хто отримує «задо-
волення» від крові, страждання і 
болю. Митрополит Андрей писав, 
що суспільна влада має обов’язок 
затримати і покарати такого «зде-
генерованого осібняка», щоб він 
більше не становив загрози жит-
тю інших членів суспільства.

Дуже різко Андрей Шептиць-
кий засуджував аборти, вказую-
чи, що батьки, які допустилися 
такого вчинку, скоїли великий 
злочин. Найперше тому, що вони 
вбили беззахисну людину, яка не 
лише була безборонною в утро-
бі матері, їй навіть не дали права 
народитися. Людське життя було 
знехтуване. Убитій особі не тільки 
не дали природного права прийти 
на цей світ, але й не дали можли-
вості прийняти тайни Хрещення 
і Миропомазання. Батьки відмо-
вили дитині в можливості ста-
ти одним із членів Церкви. Крім 
злочину проти Бога, ці люди ма-
ють провину перед суспільством. 
Адже ця дитина, коли б стала до-
рослою, могла б принести велику 
користь не лише сім’ї, але й ціло-
му народові – могла стати науков-
цем, вчителем, політичним про-
відником, священиком чи добрим 
батьком або матір’ю. Батьки забу-
ли, що життя, яке їм подарували, 
є неоціненним скарбом. 

Наступним важливим питанням 
є самогубство. Митрополит Андрей 
зазначав, що ніхто не має права 
сам себе позбавляти життя. Він 
визнавав, що хвороби чи життєві 
обставини є важкими і часто нам 
здається, що смерть є єдиним ви-
ходом. Проте людей, які так вважа-
ють, владика Андрей порівнював 
із солдатами, що втікають із поля 
бою. Митрополит критикував тих, 
які в складних обставинах просять 
когось зі своїх знайомих чи роди-
чів позбавити їх життя, оскільки 
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такий вчинок не звільняє від осо-
бистої відповідальності і від гріха 
чоловіковбивства. Владика також 
вказував, що згідно з церковними 
приписами самогубцеві відмовля-
ється в християнському похороні. 
Проте щасливим є той, хто перед 
смертю встиг покаятися, бо тоді 
таку людину ще можна поховати за 
християнським звичаєм. 

Андрей Шептицький засуджу-
вав будь-яку війну, наголошуючи, 
що вона приносить лише смерть, 
руїну, каліцтва й зневіру. Зброй-
не вирішення конфліктів тільки 
збільшує ненависть між наро-
дами, помножує кількість сиріт 
і вдів, які не дочекаються своїх 
батьків і чоловіків. Сили і ресурси, 
які були спрямовані на знищення, 
мали б бути скеровані на розвиток 
медицини, освіти, культури, еко-
номіки, щоб зменшити бідність 
людей і не провокувати нікого на 
злочинні дії. Ніхто не має права 
використовувати надану владу 
для особистого збагачення, не-
хтуючи при цьому права іншого 
народу. Митрополит також зазна-
чав, що жодне політичне вбивство 
не є виправданим, тому що факт, 
що хтось має іншу думку, ніж я, не 
може бути приводом, аби позбави-
ти його життя. Таким чином ми не 
лише завдаємо горя родині вби-
того, ми також позбавляємо його 
можливості опам’ятатися і зміни-
ти свою думку і життя. 

Дуже різко Митрополит Андрей 
критикував внутрішні міжусобиці 
і розбрат, що призводять до гро-

мадянської війни. Убивство своїх 
співбратів за національністю є не-
допустимим, тому що так ніколи 
не постане один народ і держава: 
«Кожне царство, розділене проти 
себе самого, запустіє, і дім на дім 
упаде» (Лк. 11, 17). Владика Андрей 
порівнює це із виродженням, деге-
нерацією національної і особистої 
свідомості. Наскільки низько тре-
ба було впасти, щоб дійти до вну-
трішньої ворожнечі й ненависті та 
почати вбивати своїх братів, сусі-
дів, співгромадян через партійні 
погляди – замість того, аби шукати 
шляхів примирення і працювати 
для блага країни й народу. 

Андрей Шептицький вказував, 
що людина має право на самозахист, 
але тільки тоді, коли їй загрожує 
пряма небезпека втрати власного 
життя або життя когось із нашої 
сім’ї чи ближнього. Тоді христия-
нин мусить оборонятися й, цілком 
можливо, позбавити життя того, хто 
хотів убити його; проте він має по-
каятися за цей вчинок. Інший важ-
ливий момент: християнин може 
братися за зброю, коли народ воює 
проти загарбника. Тоді його дії є ви-
явом любові, героїзму і патріотиз-
му. Проти тих, хто з лихими наміра-
ми прийшов на чужу землю, щоб 
нищити й поневолювати інших, 
боротьба є виправданою і жертва 
оборонців  – це вияв християнської 
любові: «Ніхто неспроможен люби-
ти більше, ніж тоді, коли він за своїх 
друзів своє життя віддає» (Йо. 15, 13).

Мирослав Горгота, аспірант УКУ
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ÄÆÈÌ ÊÅÂIÇÅË 
ÏÐÎ ÐÎËÜ Ó ÔIËÜÌI 
«ÑÒÐÀÑÒI ÕÐÈÑÒÎÂI», 
IÂÀÍÀ ÏÀÂËÀ II ÒÀ ÑÂÎÞ ÂIÐÓ

У травні цього року Джим Кевізел приїхав до Польщі на запрошен-
ня Лицарів Колумба. В інтерв’ю для польського видання «W Polityce» він 
говорив про свою віру, зйомки «Страстей Христових», заплановану ро-
боту над фільмом про Воскресіння Ісуса, а також про Івана Павла ІІ та 
вплив цього Папи на його життя.

Лукаш Адамський: Ви ста-
ли диктором документального 
філь му про Кароля Войтилу 
під назвою «Звільняючи кон-
тинент: Іван Павло ІІ і падіння 
комунізму». Перебуваючи в 
Польщі на запрошення Лица-
рів Колумба, Ви відвідали міс-
ця, де він жив і працював. Ким 
для Вас є Кароль Войтила в 
особистому, а не тільки геопо-
літичному значенні?

Джим Кевізел: Під час мого 
візиту до Польщі я зрозумів, 
що він ніс на своїх плечах про-
блеми всього світу. Лише те-
пер я усвідомив, наскільки ве-
ликою була сила молитов і слів 
Кароля Войтили, які дійсно 
«відновили лице Землі». Окрім 
цього, існує більш особистий 

бік. Граючи роль Ісуса, я сам 
зіткнувся з жорсткою крити-
кою і навіть із глузуванням. 
Мені довелося з цим мирити-
ся, і якби не Іван Павло ІІ, не 
було б Джима Кевізела в ролі 
Ісуса. Дивлячись на його жит-
тя і силу євангелізації, я питав 
себе: чого ти взагалі перейма-
єшся такими дрібницями?

Ще в молодості я багато читав 
про нацизм і геноцид на поль-
ській території. Джерела моїх 
знань обмежувалися книж ка-
ми, однак під час мого пере-
бування в Польщі я зрозумів, 
скільки Войтила мусив ви-
терпіти, відверто виступаючи 
проти нацизму. Я був в Ауш-
віці, де Максиміліан Кольбе 
як мученик віддав своє життя 
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заради товариша по камері. 
Це допомогло мені усвідомити 
рівень страждань польського 
народу. А потім прийшов ко-
мунізм, і в результаті Іван Пав-
ло ІІ пережив два найстрашні-
ші режими. Як американець я 
жив спокійно, переймаючись 
хіба холодною війною. Я не 
відчував на собі, що таке то-
талітарна влада. Іван Павло ІІ 
жив під двома тоталітарними 
режимами, як і вся ваша кра-
їна. Він є її представником.

В духовному значенні?
Польща була розіп’ята, як 

Христос. Богородиця є матір’ю 
Польщі. Перед смертю батько 
Войтили сказав йому, що те-
пер Марія є і його матір’ю. Це – 
великий символ вашої нації.

Чи вчення Папи мало 
вплив на Вас?

У 80-х, коли я був підліт-
ком, Іван Павло ІІ приїздив 
до США. Зустріч із ним про-
ходила на відстані 90 хвилин 
їзди від місця, де ми жили, і 
вся наша сім’я рушила туди, 
щоб побачити і почути його. 
Для багатьох католиків візит 
Папи був дуже схожий на ві-
зит самого Ісуса Христа. Іван 
Павло  ІІ не був першим Па-
пою, який відвідав США [ним 
був Павло VI.  –  ред. Л. А.] і зу-

стрівся з президентом в Біло-
му домі. Я не поїхав на зустріч 
із ним – не вважав, що це важ-
ливо. Удар блискавки трапив-
ся через багато років.

Про удар блискавки пого-
воримо згодом. Ви не їздили, 
щоб побачити Папу, однак 
Вам вдалося це надолужити. 
Ви були на аудієнції в Івана 
Павла ІІ після зйомок «Страс-
тей Христових». Переглянув-
ши фільм, він сказав: «Це 
саме так було». Як Ви сприй-
няли похвалу від Папи?

«Tak było» [Кевізел говорить 
ці слова польською, імітуючи 
Войтилу. – ред. Л. А.]. Папа за-
вжди закликав молодь віді-
йти від занепалої і деморалі-
зованої цивілізації. Він казав: 
«Будьте святими». Неможли-
во? Цілком можливо. Я час-
то чую в своєму серці голос 
Христа: Джиме, сьогодні тобі 
це вдасться. Це усвідомлення, 
що кожен у світі є однаково 
важливий. Це також заклик 
до християнського життя  – 
життя, в якому хтось один по-
казує іншому, що він зрозу-
мів, що Ісус є його Господом. Я 
пригадую, як Папа сказав аме-
риканцям: «Ви всі можете бути 
святими!». Мені прикро, що 
так багато людей в моїй країні 
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не шукають святості. Вони за-
мінюють її наркотиками і гедо-
нізмом. А це лише заповнення 
емоційної порожнечі.

Що Ви говорили Папі під 
час аудієнції у Ватикані?

Я розповів, наскільки на 
мене вплинув його лист до 
митців. Він був скерований до 
тих, хто шукає красу і передає 
її світові у вигляді мистецтва. 
Я з усіх сил намагаюся вико-
нувати його вказівки.

Іван Павло ІІ був актором, 
як і Ви. Саме тому він краще, 
ніж його попередники, розу-
мів силу мистецтва.

Саме так. Ось звідки йшла 
його сила. Він розумів людей, 
і це допомагало йому завойо-
вувати серця мільйонів. Він  – 
просто святий.

Вам було 33  роки, Ваші іні-
ціали – J. C. (скор. Jesus Christ. – 
пер.), і Ви грали роль Ісуса.

Тільки не кажіть, що це був 
збіг! Випадковостей не буває. 
Я постійно чую про щасливі 
збіги обставин. Секуляризація 
впливає на весь світ, і в США це 
теж так. Тільки атеїсти вірять у 
випадкові збіги. В Бога випад-
ковостей немає. Навіть якби 
Бог воскресив мертвого, вони б 
сказали, що це – випадковість.

Коли людина не вірить в 
Бога, то вона повірить у що 
завгодно. Так говорив Гілберт 
Кіт Честертон.

Водночас людина не має пра-
ва робити те, що їй подобаєть-
ся, і все вирішувати самостійно. 
Життя без моралі? Без добра? 
Де в усьому цьому любов?

Можливо, в цьому й причи-
на, чому вони вбили Бога, як 
Ніцше. Коли немає Бога, мож-
на робити все, що завгодно.

В Америці це можемо бачи-
ти щодня.

В Європі це ще більш оче-
видно. Отці-засновники Аме-
рики не могли уявити її без 
Бога. Французька революція 
почалася з убивства свяще-
ників і плювання на Ісуса. 
Але повернімося до Голліву-
ду і Вашої праці. «Ти більше 
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тут не працюватимеш», – ска-
зав Вам Мел Ґібсон, коли Ви 
погодилися на цю роль. На-
скільки він був правий?

Раптом я перестав бути од-
ним із п’яти найпопулярніших 
акторів студії, хоч я не зробив 
нічого поганого. Просто зіграв 
Ісуса. Чи мене образило це від-
кинення? Що ж, кожен несе свій 
хрест. Світ змінюється в певно-
му напрямку, але я не буду ві-
чно в цьому світі. Як і не будуть 
продюсери Голлівуду. В певний 
момент кожному доведеться 
відповісти за те, що він зробив.

На Вашу думку, звідки така 
реакція? Люди бояться таких 
фільмів? Їх лякає правдиве 
зображення Ісуса на екрані? 
Всі дійсно дивилися «Страсті 
Христові». Більше ніж поло-
вина мільярда доларів при-
бутку  – це великий успіх. Є 
повідомлення про проведен-
ня обговорень після фільму!

Не мені відповідати на це 
запитання. Вони повинні чи 
не повинні? Я зробив свою 
роботу. Фільм став натхнен-
ням для мільйонів глядачів. 
Нехай продюсери скажуть, 
чи бояться вони цього успіху. 
Моя кар’єра не закінчилася. 
Зрештою, я знімався у кіль-
кох відомих голлівудських 

фільмах, а також у популяр-
ному серіалі «Підозрюваний» 
(«Person of Interest»).

Водночас я ніколи не за-
бував, що ім’я Ісуса  – понад 
усе. Це  – одне із найбільш 
супереч ливих імен усіх часів. 
Любов – суперечлива, а Він є її 
уособленням. Ісус розповідав 
римлянам про любов, і вони 
Його вбили через це. «Хто він 
такий, щоб розповідати мені, 
яким я маю бути?»  – питали 
вони зухвало. Його зрадив 
власний народ, всі Його поки-
нули. Моїм завданням було не 
лише показати це все на екра-
ні. Моя ціль  – жити відповід-
но до Євангелія кожного дня, 
давати свідчення істини. І тут 
знову все сходиться до Івана 
Павла ІІ. «Totus Tuus» – «Увесь 
Твій». Якщо хочете знати, як 
Він мене надихає, то це ось 
так. Увесь Твій.

Відданість Діві Марії.
Це – суть моєї віри. Мої від-

носини з Ісусом існують за-
вдяки Їй. Вона принесла нам 
Ісуса. Один мій товариш-єван-
геліст якось запитав мене, 
чому я не звертаюся просто до 
Ісуса, а через Марію. Думаю, 
це важливе питання. Ще тоді 
я не знав, що йому відпові-
сти. Однак дивлячись на Івана 
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Павла ІІ, я знайшов відповідь. 
Саме тому Польща як жодна 
інша країна є тісно пов’язана 
з Ісусом. Ви поєднуєте Захід зі 
Сходом. Дияволу це не подо-
бається, хоча він вже програв. 
Ісус і Марія вже його перемо-
гли. Один поляк повалив ко-
мунізм. Як Івану Павлу ІІ це 
вдалося? З допомогою любові.

Мені здається, що ми не 
опинилися за залізною за-
вісою просто так. Можливо, 
це був план Бога, який ми ще 
не розуміємо. Польщу не за-
чепили події 1968 року, як це 
було в США і на Заході. Ми не 
прийняли моральний реляти-
візм, нігілізм та гедонізм. Тому 
контрреволюція у розумінні 
євангелізації західного світу 
може початися саме з Польщі.

Атеїст би сказав, що це – збіг! 
Ви праві, це – Божий план. Моя 
країна була благословенна, ка-
зали, що вона схожа на рай на 
землі. Та незважаючи на це, 
люди втрачають віру. Вони від-
кидають Ісуса. Такого не було з 
часів Мойсея. 40 років у пусте-
лі були не дарма. Для мене ка-
толицька меса є джерелом по-
стійної сили. Саме там я можу 
зустріти Ісуса. І тут не йдеться 
просто про те, щоб символіч-
но прийняти гостію. Йдеться 

про справжню переміну. Хліб і 
вино? Ні, це – Тіло і Кров Хрис-
та. За це варто померти. Кож-
ного дня я молюся за те, щоб 
відійти з Ісусом у серці й ніко-
ли не відкинути Його.

А тепер поговорімо про те, 
як Вас вдарила блискавка під 
час зйомок «Страстей Христо-
вих». Це була сцена розп’яття?

Це не було розп’яття. Ми 
знімали в Римі. Це була сце-
на нагірної проповіді. Я вий-
шов на гору, зійшлися хмари, 
і за 5 хвилин до удару я зрозу-
мів, що щось станеться. Було 
вітряно, але я не чув, як дує 
вітер. Раптом мене вдарила 
блискавка. Я перелякався, але 
водночас відчував внутрішній 
спокій. Перед тим, як це ста-
лося, Мел гукнув: «Знімаємо!», 
і на мене скерували камери. 
Власне в цю мить мене вдари-
ло. Після цього я почув, як Мел 
крикнув: «Що сталося з його 
волоссям?». Це було смішно. 

Люди думають, що я на-
хмурений і серйозний. Але це 
не так. Сьогодні до мене піді-
йшла одна польська мона-
хиня і запитала: «Чому Ви не 
усміхаєтеся?». Я сказав їй, що 
я всміхався очима, але сигнал 
ще не дійшов до решти облич-
чя (сміється. – Авт.).
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Це Ви вперше засміялися! 
Я зазначу це в інтерв’ю. Ви – 
один із кількох відданих ка-
толиків у Голлівуді. Це важко?

Люди в Голлівуді запитують 
мене, чому я не можу відокре-
мити мою акторську кар’єру 
від того, що я  – католик. На-
справді, моя віра мені допо-
магає. Коли я грав баскетбол, 
вона мене мотивувала. Так і 
зараз. Я усвідомлюю той факт, 
що я – лінивий, але саме тому 
я тяжко працюю над тим, щоб 
подолати мою слабкість. Моя 
віра допомагає робити пра-
вильний вибір, хоча багато з 

тих людей, які надихали мене, 
не були віруючими. Мел Гібсон 
також боровся зі своєю вірою, 
однак саме він вклав влас-
ні кошти в зйомки «Страстей 
Христових», а не сотні інших, 
заможних католиків.

У 1998 році Ви знялися в 
фільмі Терренса Маліка «Тон-
ка червона лінія». На мою 
думку, він – найкращий мета-
фізик сучасного кінематогра-
фа. Здається, що до «Страс-
тей Христових» Ваша віра і 
кар’єра не перетиналися.

Малік – геній. Він сам дуже 
духовний і творить краси-
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ві, поетичні й метафізичні 
фільми, які несуть світові по-
слання. Він може сягнути іще 
далі. Мені здається, що якби 
Іван Павло ІІ був режисером, 
він був би таким, як Малік. 
Терренс проникає в найглиб-
ші закутки душі й залишає 
глядачів із запитаннями, які 
можуть привести їх до Бога. 
Сьогодні багато людей на-
стільки упереджено ставлять-
ся до християнства, що вони б 
не дивилися фільмів Маліка, 
якби на них був лейбел «Хрис-
тиянський фільм». Мел Гібсон 
побачив мене в його фільмі, і 
хоча він не хотів, щоб головний 
актор «Страстей Христових» 
був американцем, він вирішив, 
що цей чоловік, Джим Кевізел, 
підходить для ролі Ісуса. Ма-
лік і Гібсон дуже подібні. Вони 
обоє вміють зацікавити гляда-
ча, який далекий від релігії.

Після 10 років відсутності у 
Голлівуді Гібсон повернувся із 
чудовим християнським філь-
мом «З міркувань совісті». Чи 
наступним буде продовження 
«Страстей Христових»?

У своїй кар’єрі я грав різ-
номанітні ролі. Одного разу я 
був серійним убивцею і мусив 
вдивлятися в його душу. Мені 
треба було запитати себе, чи 

зміг би я вбити іншу людину. 
Я грав роль солдат і спортс-
менів. Я також був задіяний 
в екранізації «Графа Монте-
Крісто». Згодом я виступав у 
західному фільмі, натхненному 
класикою Джона Форда. Роль 
Ісуса  – це один із найбільших 
викликів, які будь-коли переді 
мною поставали. Немає нічого 
більш славного і водночас при-
низливого, ніж ця роль. Ніщо 
інше не навчило б мене покори 
краще від цієї ролі.

Сама лише думка про те, 
щоб ще раз за це взятися  – 
для мене просто нічний кош-
мар. Однак коли я приїжджаю 
до країни на кшталт Польщі 
й бачу місця мучеництва та 
жертв, я починаю усвідомлю-
вати, що тільки любов може 
врятувати світ. Любов Хрис-
та. Тому я хочу знову працю-
вати з Гібсоном. Цього разу 
це буде фільм про Воскресін-
ня. Якщо «Страсті Христові» 
надихнули людей творити 
добро, то чому б нам не спро-
бувати знову? Я відчуваю, що 
в моєму житті з’явився сенс. 
Саме тому я грав у телесеріа-
лі чоловіка, який шукає сенс 
життя впродовж останніх 
п’яти років. Я не роблю це 
просто для грошей. Я роблю 
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це заради любові. Це моя 
християнська місія.

Надихати інших?
Хіба не це робив Іван Павло ІІ? 

Він надихав людей. Говорив їм 
про істину і любов, але не в ба-
нальний спосіб. Частина його 
понтифікату і його завершен-
ня були сповнені страждання. 
Коли я грав роль Ісуса, то багато 
молився. Я просив Бога показа-
ти мені, як я можу якомога точ-
ніше представити Ісуса. Як зро-
бити так, щоб глядачі відчули 
себе щонайближче до Нього, як 
надихати глядачів. Це була моя 
внутрішня подорож, яка, можу 
сказати, триває досі. Працюючи 
над «Страстями Христовими», 
Мел залишив за собою право зу-
пинити зйомки в будь-який час. 
Він прагнув бути на сто відсотків 
готовим у духовному значенні. 
Цю історію можна розповідати 
лише тоді, коли ти абсолютно 
задіяний. Totus Tuus. Я б не зміг 
завершити цей проект, якби не 
Матір Божа. Я повністю посвя-
чений їй, як і Польща.

Ви даєте свідчення своєї 
віри у кожному аспекті свого 
життя. Ви всиновили трьох 
дітей, хворих на рак. Ви також 
виступаєте проти абортів.

Усі вони були покинені й 
небажані. У двох із них був рак 

мозку. У третьої  – саркома. 
Моя дружина каже, що немає 
значення, бажані діти чи ні. 
Вони – люди, як і всі ми.

Це  – ще один урок Іва-
на Павла ІІ про цивілізацію 
смерті.

Я б не зміг цього зробити 
без моєї дружини. Вона уосо-
блює красу і доброту. Вона мо-
литься за те, щоб я не зійшов 
із правильного шляху. Ісус ка-
зав, що все, що ми робимо для 
найменших із нас, ми робимо 
для Нього. Він хоче бути в нас, 
у найпростіших діях.

Я пригадую, що колись Ви 
відмовилися від ролі у філь-
мі «Люди Ікс». Якщо б тоді 
Ви погодилися, то сьогодні, 
мабуть, грали б в «Месниках» 
і Вами захоплювалися б під-
літки. Натомість кілька років 
потому Ви зіграли роль най-
більшого героя людства.

Ви думаєте, що це було ви-
падково? Найпрекраснішим ас-
пектом «Страстей Христових» є 
те, що всі, хто їх бачив,  – зосе-
реджені: консерватори і лібе-
рали, атеїсти і релігійні люди. 
Вони дивляться його в тиші й 
чують: «Ehjeh aszer Ehjeh» – «Я є 
той, хто Я є».

Переклад: «Католицький оглядач» 
за матеріалами wpolityce.pl
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ÑÈÌÎÍ-ÏÅÒÐÎ
О. Василь Мендрунь, ЧСВВ

Твій брат привів тебе до Спаса, –
І здивувалася сім’я:
«Чи не забувся Вчитель часом,
Коли змінив твоє ім’я?»
Ти ж Кифа – це Петро, це – Скеля,
А ти рибалка вже давно.
Чи, може, жде нова оселя?..
Що мало б значити воно?
Із вдячним серцем і обличчям
Прощався батько, – знав чому:
«Ідіть, сини, раз Бог вас кличе,
Лиш будьте вірними Йому».
І ти пішов з Андрієм-братом,
Бо як за Спасом не іти?
Відчув: в Христі є вічне свято
Любові, Правди, Доброти.

З Ісусом був ти на Таворі
І в Гетсиманії з мечем,
Свій гріх оплакував в покорі –
І Спас відкрив тобі Едем.
Він дав тобі ключі і стадо,
І в чудодійну силу вбрав,
Щоб ти до праці взявся радо
І мученичу смерть прийняв.

Апостоле, Христовий друже,.
Верховний Пастирю овець,
Тобі роздори осоружні,
Молись, щоб їм настав кінець.
О Петре, ми твої є діти
У вірі, жертві, молитвах,
Молись, щоб заяснів над світом
Спасительний Христовий стяг.
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ÏÀÂËÎ
Коли ти наближався до Дамаску,
Тоді тебе торкнула Божа ласка,
Було це світло з неба осяйне.
Ти впав на землю, як підтятий колос,
Аж тут почувся незнайомий голос:
«Чом, Савле, переслідуєш Мене?»
І ти в цю мить зробився невидючим,
А голос далі промовляв могучо:
«Це Я, Ісус, якого розп’яли...»
Мужі, що йшли з Тобою, оніміли,
Що сталося, ніяк не розуміли, –
Тебе сліпого в місто повели.

Три дні ти був обнятий темнотою,
Та знав: важливе сталося з тобою,
Тому тривав у пості й молитвах.
Послав Христос Ананію до тебе,
Святим хрещенням пригорнув до Себе,
Щоб ти підносив Церкву у віках.
І вмить, немов луска з очей упала,
Та це було для тебе лиш началом,
Бо з вірою своєю ти не кривсь.
Бентежив ти юдеїв щораз більше,
Звіщаючи безстрашно слово віще:
Ісус – Христос, мені Він об’явивсь.

Тобі відкрилися нові висоти
І людська злоба, і людські скорботи,
Тобі Христос являвся ще не раз.
Вливав в зболіле тіло свіжі сили,
Щоб Правду Божу люди полюбили,
Щоб ти спішився, бо короткий час.
Своїм громадам ти писав Послання,
Спізнав гоніння люті і страждання,
Але душі твоїй чужий був страх.
І хоч давно заглада чатувала,
Та від меча любов твоя не впала, –
Вона і на землі, і в небесах.
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Тема дисертації молодого науков-
ця є набагато ширша  – «Станисла-
вівська єпархія Греко-Католицької 
Церкви в суспільному житті Гали-
чини (1885–1946 рр.)», та водночас 
вона і про василіян. Бо саме ЧСВВ 
значною мірою причетний до ство-
рення та розбудови єпархії – і в особі 
її другого владики Андрея Шептиць-
кого, і в особі першого ректора єпар-
хіяльної духовної семінарії Єремії 
Ломницького та її викладача Теодо-
зія Галущинського, і в особі сестер 
василіянок, які мали тут два свої мо-
настирі (а отці василіяни – шість). У 
жовтні 1943 р. василіянки навіть від-
крили при одному з них новіціят.

На цьому особливо хочу наголо-
сити і як історик Василіянського 
Чину святого Йосафата, і як голо-
вний опонент цієї наукової праці, 
виконаної на кафедрі історії Укра-
їни ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя 
Стефаника» (науковий керівник  – 
доктор історичних наук, професор 
Ігор Пилипів) й успішно захище-
ної 11 травня цього року.

Робота Руслана Делятинського 
охоплює шістдесят один рік – аж до 

переходу УГКЦ в підпілля. Такий 
тривалий відтинок історичного 
часу, та й сама тема дослідження, 
вимагали від дисертанта всебіч-
ного ознайомлення з церковною 
і світською історіографією, з чим 
він успішно впорався. Хоча масив 
джерел і літератури величезний  – 
його аналітичний огляд займає в 
дисертації 23 сторінки, а сам пере-
лік назв у змісті – 117 сторінок! 

Глибока обізнаність із архів-
ними матеріалами та публікація-
ми дала авторові змогу написати 
справді синтетичну, вартісну робо-
ту з історії Станиславівської єпар-
хії – третьої після Перемишльської 
та Львівської (архиєпархії). Для 
цього дослідник навіть виходить 
за обумовлені у вступі хронологіч-
ні рамки, починаючи свою розпо-
відь від 1772 р. – з часу приєднання 
Галичини до Австрійської імперії. 
Дисертант пояснює причини зво-
лікання з відновленням Галиць-
кої митрополії та заснуванням 
нової єпархії, хоча прохання про 
це було подане ще 1790 р., а потім, 
1848-го, під час європейської рево-
люції, знаної як «Весна народів», 

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ УГКЦ

СТАНИСЛАВІВСЬКА ЄПАРХІЯ 
І ВАСИЛІЯНИ

З ВІДГУКУ НА ДИСЕРТАЦІЮ РУСЛАНА ДЕЛЯТИНСЬКОГО
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йшлося про поділ територіально 
великої Галицької архиєпархії на 
дві частини – єпархію Львівську та 
Станиславівську. Однак справа за-
тяглася на 37 літ – і тільки 26 берез-
ня1885 р. Станиславівська єпархія 
була створена.

Руслан Делятинський детально 
аналізує діяльність перших єпис-
копів єпархії  – Юліяна Пелеша 
(святителя Андрея Шептицького), 
Юліяна Сас-Куїловського, Андрея 
Шептицького, завдяки яким Ста-
ниславівська єпархія пережила 
етап становлення організаційної 
структури. У переліку позити-
вів  – створення й кадрове напо-
внення капітули, консисторії та 
церковного суду; врегулювання 

меж канонічної території, внаслі-
док чого Галич було повернуто до 
складу Львівської архиєпархії, а на 
Буковині створено два греко-като-
лицькі деканати  – Чернівецький 
та Сучавський; піклування про 
матеріальне забезпечення свяще-
ників та їхніх сімей, поглиблення 
богословської освіти (саме єпис-
коп Андрей Шептицький вирішив 
заснувати єпархіяльну духовну се-
мінарію і закупив для неї земель-
ну ділянку), участь духовенства у 
представницьких органах влади та 
в роботі культурно-просвітниць-
ких товариств.

Їхню подвижницьку працю про-
довжив і розвинув Григорій Хоми-
шин, діяльність якого припала на 



№7–8 (291–292)

43
український
католицький
часопис 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

особливо бурхливі часи. Це і Пер-
ша світова війна, і постання Захід-
но-Української Народної Республі-
ки, і польсько-українське збройне 
протистояння, і релігійно-суспіль-
не життя в умовах утвердження 
польської адміністрації, і період 
Другої світової війни та перші 
роки по війні – аж до арешту вла-
дики Григорія.

Завдяки добре структурованій 
роботі дисертантові вдалося пока-
зати особливості існування єпархії 
на всіх цих історичних етапах, охо-
пити різні аспекти душпастирсько-
го служіння, зокрема суспільну 
діяльність кліру, його участь у наці-
онально-державному будівництві 
та переслідування безбожною ра-
дянською владою.

Зрозуміло, що в центрі уваги до-
слідника перебувала постать Гри-
горія Хомишина  – ієрарха воістину 
непересічного та самодостатнього, 
який раз у раз входив у супереч-
ність як із Митрополитом Андре-
єм Шептицьким, так і зі світською 
інтелігенцією. Насамперед це сто-
сувалося запровадження у єпархії 
Григоріанського календаря, а для 
питомців Станиславівської духо-
вної семінарії – целібату, які ініцію-
вав Г. Хомишин.

Щодо целібату, то Руслан Деля-
тинський наголошує, що на поча-
ток Другої світової війни внутріш-
ня структура духівництва єпархії 
помітно змінилася. Незважаючи 
на опір значної частини суспіль-
ства, а також самого кліру, частка 
целебсів (безженних) священи-
ків невпинно зростала: зі 108 у 

1927 р. – до 136-ти у 1929-му і 245-ти 
у 1938-му році, тобто збішилася на 
28 і 137 осіб відповідно.

Було б добре, якби автор порів-
няв кількість безженних отців із 
загальним числом єпархіяльного 
духовенства. Зростання числа це-
лебсів, на мою думку, пов’язане не 
лише з добровільним бажанням 
аскетичного життя,  – більшість 
питомців семінарії просто не мали 
вибру, тим більше, коли врахувати 
те, що польська влада блокувала 
вступ галицьких українців у світ-
ські навчальні заклади, зокрема до 
університету.

Попри контроверсійні і не за-
вжди вмотивовані та виправдані 
аспірації, як-от заклики не виступа-
ти проти польської влади, не брати 
священикам участі у просвітніх та 
економічних організаціях, а всуціль 
зосередитися на духовно-спогля-
дальній праці, владика Хомишин 
був патріотом, 1922 р. пропагував 
ідею автономії Галичини, підтримав 
Акт віднови Української Держави 30 
червня 1941 р., відгукувався на інші 
важливі акції. 

Усі ці діяння владики висвіт-
лює та всебічно аналізує дисер-
тант, приділяючи увагу і боротьбі 
ревного «окциденталіста» Г.  Хоми-
шина з «орієнталістами», чільним 
адептом яких був Андрей Шептиць-
кий. Це призводило до конфрон-
тації з великим Митрополитом, 
який бачив свою місію у навер-
ненні до Римського Престолу всіх 
«нез’єдинених», передусім Москов-
щини, тоді як Г. Хомишин, побо-
рюючи в своїй єпархії радикалів, 
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москвофілів, комуністів, різних 
сектантів, виступав проти будь-
яких орієнтацій на схід.

Виявом цього непорозуміння 
стала недавно видана, причому в 
Любліні, без відома митрополії, 
книжка «Два царства», яка нама-
гається в негативному світлі по-
казати Слугу Божого Андрея, а 
насправді принижує владику Гри-
горія. На жаль, до видання цього 
опусу причетна й духовна особа, 
яка піддалася явно антиукраїн-
ській провокації…

Натомість дисертація Р. Деля-
тинського відзначається об’єктив-
ністю, ґрунтовністю, широтою 
погляду на історію та діяльність 
Станиславівської єпархії в контек-
сті національного відродження, 
подальшого утвердження хрис-
тиянсько-етнічної ідентичності 
українців, а заразом їх змагань за 
політичну незалежність. І законо-
мірно, що ця історія показана че-
рез подвижництво всіх чотирьох її 
єпископів, особливо Г. Хомишина. 
Не випадково Папа Іван Павло ІІ 
27 червня 2001 р. проголосив його 
блаженним.

На становищі Станиславівсь-
кого владики-ординарія доктор 
Г.  Хомишин пробув сорок років. 
А 11 квітня 1945 р., у віці сімдеся-
ти восьми літ, його заарештували 
і відправили до Києва в ізолятор 
Лук’янівської тюрми. Через вісім 
місяців – 28 грудня 1945 р., владика 
Григорій відійшов у вічність. 

Оскільки Р. Делятинський за-
вершує своє дослідження 1946-м 
роком, то, мабуть, варто було б 

бодай коротко сказати і про гід-
ну поведінку владики Григорія в 
ув’язненні, тим більше, що доку-
менти з його кримінальної справи 
опубліковані як додатки у цінній 
книзі о. Петра Мельничука «Вла-
дика Григорій Хомишин – патріот, 
місіонер, мученик» (Львів: Місіо-
нер, 1997. – 415 с.). 

Тим часом наведу два про-
мовисті уривки зі своєї книжки 
«Виноградник Господній. Історія 
життя о. д-ра Йосифа Кладочно-
го», яка вийшла 1995 р. у Львові. В 
Лук’янівській тюрмі Йосифа Кла-
дочного два роки допитував слід-
чий Майоров, і він деколи навіть 
звірявся отцеві. 

«Про Хомишина оповідав мені 
раз Майоров таке, – згадував Кла-
дочний. – Він допитував Хомиши-
на про те, як той боровся з кому-
нізмом у своїй дієцезії. «Хомишин, 
ви боролися проти нас як тільки 
могли!»  – «Так, так, я жалую, й 
дуже жалую, що я…». Тут пере-
рвав йому слідчий злорадно: «Ага, 
тепер жалуєте, коли ви в тюрмі, і 
думаєте, що тепер ваш жаль щось 
поможе! А що ви на це тепер ска-
жете?». Хомишин монотонним 
голосом, так як він звик все го-
ворити, продовжував: «Так, так, 
я дуже жалую, що я ТАК МАЛО 
боровся проти безбожних кому-
ністів, ворогів нашої Церкви і на-
роду. З вами, комуністами, треба 
було сильніше боротися, і на ту 
боротьбу треба було все продати. 
Все, що можна, треба було прода-
ти, і всі гроші, всі сили призначи-
ти на боротьбу з вами…».
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«Мене, – розповідав дальше Ма-
йоров,  – «заткало». В першій хви-
лині я не міг знайти відповідного 
слова. Але, взявши себе в руки, 
сказав різко: «Хомишин, хто тут 
слідчий  – я чи ви? Як смієте таке 
мені говорити? Замовкніть! Я можу 
вас за такі слова посадити в кар-
цер на 200 грамів хліба і води, але, 
зважаючи на вашу старість, тепер 
підете в камеру». Явився надзи-
ратель, викликаний сигнальним 
електричним дзвінком,  – і забрав 
Хомишина».

І другий випадок. Лікарку-пе-
діатра Марію Ясеницьку, що була 
родом із Рожнятова, спершу заа-
рештували гестапівці, пізніше ем-
гебісти й одного разу привели на 
очну ставку з Хомишиним.

«Під час обшуку єпископа Хоми-
шина,  – розповідав отець Кладоч-
ний, – в него найшли багато писем 
від націоналістів – змісту образли-
вого, бо націоналісти були до Хоми-
шина негативно наставлені за його 
пропольську політику та виступи 
проти ОУН. Отже, думали, що і Ясе-
ницька яко націоналістка негатив-
но віднесеться до Хомишина в часі 
очної ставки та скаже йому декіль-
ка прикрих слів. Однак сталося 
інакше. Коли привели єпископа до 
кімнати слідчого, де вже була Ясе-
ницька, то слідчий почав говорити: 
«О, дивіться  – це той єпископ, що 
держався польського уряду та слу-
жив панам, а до українців відно-
сився – ну, знаєте як! – а передовсім 
до українців-націоналістів».

Ясеницька на слова слідчого 
зареагувала в той спосіб, що піді-

йшла до Хомишина – і, заки вспів 
цему запобігти, вклякнула перед 
єпископом, поцілувала його руку 
та сказала: «Благословіть мене, 
владико!». Хомишин поблагосло-
вив її, але тут на сигнал слідчого 
увійшов надзиратель та вивів Ясе-
ницьку з кімнати. Вслід їй залуна-
ла плюгава лайка».

Це, можна сказати, живі свідчен-
ня. У протоколах допитів станис-
лавівського владики, хоч слідчі й 
вели їх тенденційно, неодноразово 
зафіксована його чітка, безкомп-
ромісна антикомуністична пози-
ція та вірність УГКЦ. 

Позаяк дослідження Станисла-
вівської єпархії охоплює значний 
часовий період, густо насичений 
подіями і фактами, зрозуміло, що 
окремі епізоди, явища подані ла-
підарно, пунктирно, а проте їх не 
пропущено; інші ж проаналізова-
но повніше, глибше. 

Назагал робота Р. Делятинсько-
го за своїм обсягом, якістю вико-
нання й актуальністю наближа-
ється до докторської дисертації. 
Вона є вагомим внеском в історіо-
графію УГКЦ. Тому-то й усі члени 
Спеціалізованої вченої ради одно-
стайно проголосували за неї. Себ-
то за надання молодому дослідни-
кові наукового ступеня кандидата 
історичних наук. 

А значить – і за майбутні успіхи. 

Петро ШКРАБ’ЮК,
доктор історичних наук

Інститут українознавства 
ім. Івана Крип’якевича 

НАН України
Львів – Івано-Франківськ
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І чого тільки не почуєш від 
подорожніх у потязі, в автобусі 
чи в іншому транспорті! Здаєть-
ся, що люди знають про всі по-
дії, що відбуваються у світі. Тут 
молодих скритикують, старших 
поганьблять і дітей не забудуть. 
Така вже людська природа, зі-
псута гріхом. Як кажуть в народі: 
чуже бачимо під лісом, а свого 
під носом не видно. Всі недобрі, 
тільки я один справедливий. 
Як не згадати слів Ісуса Христа: 
«Чого ти дивишся на скалку в оці 
брата твого? Колоди ж у власнім 
оці не бачиш?.. Лицеміре! Вийми 
спершу із свого ока колоду й тоді 
побачиш, як вийняти з ока брата 
твого скалку» (Мт. 7, 3–5).

Ісус як Божий Син бачить сер-
це кожної людини, тому й засте-
рігає кожного з нас від осуджень 
й очорнень. Він з великої любові 
бажає, щоб ми не грішили, тому 
нагадує: «Не те, що до уст вхо-
дить, осквернює людину, а те, що 
з уст виходить, те сквернить лю-
дину» (Мт. 15, 11).

Літня пора. Більшість людей 
намагаються усюди встигнути, 
зробити всі справи. Це відчува-
ється і в автобусі. Вранці їдуть 
із села щось продати, купити та 
швидко повертаються додому, де 
так багато роботи. В автобус за-

ходить старша жінка, сідає біля 
іншої й каже: 

– Ой, накупила всього малим. 
Бо приїду, то найменше з порога: 
«А що бабуся купила нам?». Спро-
буйте повернутися з порожніми 
руками  – вони відразу розчаро-
вані, що нічого не привезла. Маю 
четверо внуків, такі клопітні, 
тільки до мене йдуть. 

– Але такого клопоту, як я маю, 
мабуть, вже ніхто не має, – відпо-
віла її супутниця.

– Що, діти так набридають?
– Та які діти, щоби то діти…
– Хтось хворий?
– Не знаю, що вам сказати. Люди 

живуть, як люди, а тут тільки до 
хати  – і вже сварка. І так кожен 
день. З невісткою не ладнаємо. 

– І таке буває. Сваримося, а по-
тім миримося. Таке життя не тіль-
ки у вас. Молоді не хочуть розуміти 
старших, а старі не йдуть на по-
ступки молодим. Колись було по-
іншому. Тепер хоч люди до церкви 
ходять і моляться, але на першому 
місце – гроші. А тут багато чого не 
вистачає, що вдієте, треба в усьому 
шукати з Богом спокій.

– Воно, може, й так, але і не так. 
Послухайте, як у мене склалося. 
Одного хлопця виховала. Всю 
надію покладала на нього. Ходив 
мій Павло до школи, всього тре-
ба було. З останнього старалася. 

ÄÎÁÐÀ ÏÎÐÀÄÀ
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А потім – технікум. Приїде додому, 
сумку приготувала – і поїхав. Та ще 
грошей просить, крутиться біля 
мене, то я вже знаю чого. Що маю, 
йому віддаю. Думаю собі, ми цього 
не мали, то нехай діти не знають, 
як воно, коли їсти хочеться.

Автобус зупинявся, виходили 
пасажири, тоді знову набирав 
швидкість, а жіночка продовжу-
вала про своє:

– Як закінчив мій Павло тех-
нікум, йому пощастило  – відразу 
знайшов роботу. Здавалося, має 
свої гроші, але йому їх постійно 
не вистачало. Просить кожно-
го разу: дайте мені грошей, хочу 
купити собі комп’ютер. А потім  – 
на одяг треба, а там  – на якусь 
зустріч. А я багато не заробляю, 
звідки тих грошей взяти? Сама за-
лишуся без нічого. Даю йому, бо 
то своя дитина, а там якось буде. 
Часом навіть мушу позичити, а 
потім віддаю. Та я вам кажу, коли 
він жив сам, то було пів біди, а те-
пер їх двоє – оженився. Але кажу 
вам, не можу нічим похвалити-
ся. Таку собі знайшов… Все, що я 
мала, повитягували з мене.

Тут перебила її жінка, що слу-
хала, і каже:

– Основне, щоб вони між собою 
жили добре. Нехай живуть своїм 
життям, а ви до них не пхайтеся.

– Я їх не розлучаю, але кажу вам 
правду, що там щось не так. Мій 
начальник будує кооперативні 
будинки. А я в нього відповідаю 
за інструменти: лопати, ломи, 

кирки і за все, що там є у невели-
кій комірчині. У мене всюди по-
рядок й за те начальник мене по-
важає, бо я за всім дивлюся, щоб 
щось не пропало. А в кінці робо-
ти все помию, поскладаю, поза-
криваю. Вранці видаю рукавиці 
і необхідний інструмент. І в мене 
нічого не пропадає. Я вже звикла 
до цієї роботи, то куди мені йти. 
Тепер тяжко знайти якусь пра-
цю. Люди з освітою сидять без 
роботи. Начальник наш, якщо я 
щось прошу, завжди слухає, бо я 
ніколи не обманюю. А коли мені 
було п’ятдесят років, перед усіма 
робітниками привітав, дуже гар-
но сказав про мене і мою працю 
та подарував настінний годин-
ник, такий гарний. Мені він так 
сподобався, що навіть шкодува-
ла вдома на стіну вішати. Думаю 
собі, все ж таки пам’ятка. А тепер 
як прийшла невістка, підмовила 
мого Павла, щоб він забрав цей 
годинник до своєї кімнати. Ду-
маю, нехай, яка різниця, чи він у 
моїй кімнаті, чи в їхній. Але ска-
зала їм, щоб годинник крутили в 
один бік, бо так там було написа-
но. А вона як почала крутити то 
в один, то в другий бік, сюди-ту-
ди. А я не витримала та й кажу: 
«Оксано, чого ти так крутиш, та 
то мій подарунок, зіпсуєш…». А 
вона як фиркне, нічого не сказа-
ла, грюкнула дверима, вийшла з 
хати і не було її цілий день. Потім 
моєму Павлові наговорила та-
кого, чого й близько не було, що 
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я така-сяка, не даю їй відпочи-
ти нормально. Тільки на другий 
день Павло каже мені: «Що ви їй 
такого сказали? Вона до вас не об-
зивалася, а ви її зачепили, ідіть і 
перепросіть». Чуєте, що каже моя 
дитина? А за що мені її перепро-
шувати? Хіба ви мовчали б, коли 
б побачили, як вона годинник, та 
ще подарований, нищить?

– І що ви йому сказали?
– Кажу, цього не буде. А він 

тоді на мене як не накинеться… 
В усьому я винна! І таке мені го-
ворить, хоч вуха затикай. Пішла 
я у свою кімнату, виплакалася та 
й думаю собі, нащо мені началь-
ник подарував цей годинник, 
щоб з нього було стільки клопо-
ту. А потім кажу до сина: «Що хо-
чеш роби, а я до вас навіть близь-
ко не буду заходити».

І ви так не перепросилися?
– На третій день привів її Павло 

до мене. Ви думаєте, привіталася? 
Та де там. Подивилася на мене і 
пішла до своєї кімнати. І ми роз-
ділилися, я тепер маю свою кух-
ню, а вони готують окремо. А за-
кінчився газ у балоні, то ще треба, 
щоб дрова були. Тепер молоді цьо-
го не розуміють, їм все має бути 
готове. Сама ходила на лісництво. 
Добре, що там колись працював 
мій тепер покійний чоловік і мене 
там знають, тож виписали дрова і 
привезли додому, а вони собі па-
лять і не думають про мою працю. 
Більше не піду на лісництво, не-
хай самі спробують.

– Ви так розказуєте, і мені див-
но, що ви з таких дрібниць роби-
те собі проблеми. Хіба у вашому 
житті основним є цей годинник? 
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Та викиньте це з голови,  – зно-
ву звернула увагу співбесідниці 
старша жінка.

– А ви думаєте, що цей годин-
ник йде? Поламали і викинули, 
бо тепер годинників не ремон-
тують. Я правду їм казала, але 
вони не хочуть мене слухати. Та я 
ще всього не розказала. Хоч свій 
жаль перед вами виллю, бо бачу, 
що ви добра жінка і розумієтеся 
у всьому. А тепер не знати, що 
кому сказати  – люди, як ті оси, 
роздратовані. Вам здається, що 
це дрібниці, бо, як кажуть, ситий 
голодного не розуміє. Ото недав-
но перед дзеркалом крутиться 
вона, то одне щось одягає, то дру-
ге. Для чого? Та збираюся на ве-
сілля. А я кажу до неї: «Оксано, та 
ти вже не дівчина, чого так кру-
тишся перед дзеркалом?». Тут же 
зачиняє двері й далі за своє. По 
сусідству було весілля. Два дні на-
кручувала волосся, чесала, вкла-
дала, чого тільки не робила. Що 
не говори, нічого не допомагає. В 
суботу пішли на весілля і повер-
нулися вже десь вночі. А в неді-
лю я пішла до церкви, думаю, що 
мене обходить, нехай по-вашому 
буде. Коли я прийшла з церкви, 
вони знов зібралися і пішли про-
довжувати святкувати. Неділя, 
а в церкві людей зовсім мало, 
бо весілля чомусь  – на першому 
місці. Я пам’ятаю, що колись так 
не було. У понеділок я відпроси-
лася в начальника, бо треба було 
піти до поліклініки – зуби лікую, 

які залишилися. Приходжу додо-
му, відчиняю двері. А то вже була 
обідня пора. Дивлюся, а невістка 
лежить, як цариця. Думала щось 
сказати, але змовчала, а потім 
кажу: «Обід готовий, вставай. По-
тім треба за світло заплатити і за 
телефон». Правда, нічого не ска-
зала, піднялася й одягнулася. А я 
собі думаю, хоч би не сварилася. 
Павло на роботі, все може бути.

– Я так слухаю вас, і мені зда-
ється, що тут є і ваша вина. Якщо 
вони між собою добре живуть, то 
ви їм допоможіть добрим при-
кладом. Яку вам Господь дав не-
вістку, таку й приймайте. Як бу-
дуть у неї діти, вона зміниться. 
Деколи буває, що діти виховують 
своїх матерів, і тоді вони краще 
вас розумітимуть. А вся біда в 
тому, що ми забуваємо про Бога. 
Якщо би ви вранці встали і щиро 
помолилися Богові за себе, за 
сина, за невістку і сказали Йому 
від щирого серця: «Ісусе, увійди 
до нашої хати і принеси мир і 
спокій у нашу сім’ю». Але це тре-
ба було робити з самого початку, 
коли ваш син тільки знайомив-
ся з нею. Зло породжує зло, а ви 
спробуйте навіть те зло, що є у її 
серці, перебороти добром. Для 
чого ми йдемо в храм Божий? Та 
щоб поєднатися з Христом. На-
братися сили, бо сатана не спить 
ні хвилини. А коли ми з Господом, 
то з нами ласка Божа. І ваша не-
вістка навчиться від вас доброти. 
Бо як вона щось скаже, немовби 
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ножем вколе вас, тоді ви думаєте, 
як би її вколоти, щоб ще більшої 
рани їй завдати. І, як не дивно, ви 
обидві є зранені. Тяжко ці рани 
гояться.

– Та то з самого початку було 
видно, коли Павло привів її до 
хати. Я відразу відчула запах 
диму. Подивилася, а вона курить, 
і то найдорожчі цигарки. А я тоді 
кажу до нього: «То ти не міг собі 
знайти такої, щоби не курила?». 
А він мені каже: «Мамо, тепер всі 
дівчата курять, не тільки в ресто-
ранах, але і вдома. Ви відстали від 
життя. Це не основне. Покурить і 
перестане. Зате вона вміє поводи-
тися в компанії». А я собі думаю, 
може, й так. Часи міняються, мо-
лоде – дурне, а потім дійде розу-
му. З перших днів я зрозуміла, що 
тут щось не те. Я йому не раз го-
ворила: «Дивися, Павлику, бери 
собі за жінку дівчину побожну, 
або хоч з побожної родини». Не 
хотів мене слухати. Я ні разу не 
бачила, щоб вона молилася. А 
на язик гостра, як коса. Недавно 
заходжу до них, а вони п’ють і ку-
рять, а в хаті дим… Думаю, як від-
реагувати, а потім кажу: «Курити 
можна надворі. Недавно ремонт 
зробили, а тепер димом все за-
коптите». Я ще всього не сказала, 
а вона мені: «Хата наша. Як вам не 
подобається, забирайтеся геть!». 
Світ такого не бачив! З моєї хати 
виганяє. Про це я нікому не роз-
казувала, крім вас. Бо люди б ра-
діли цьому. Вийшла я на двір та й 

дала сльозам волю. Виплакалася, 
тоді помолилася, і стало легше. 
Подумала, всього натерпілася, і це 
мине. Але куди мені тепер йти, до 
кого? Правдою є, що через деякий 
час вона прийшла і перепрошу-
вала мене, але жаль залишився. 
Та ми цю хату з чоловіком цілих 
чотирнадцять років будували. Це 
йому життя коштувало, бо після 
того захворів і помер, так і не доче-
кавшись весілля.

– Що я вам можу порадити,  – 
говорила жінка, яка слухала,  – 
час лікує. Ваша невістка дійсно 
є інакша. Але кажу вам, що ви 
своєю добротою повинні їх при-
вернути до себе. Молитва має 
велику силу. Тому сатана легко 
захоплює душі тих, хто далеко 
від Бога. Навіть коротка молитва 
зближує нас із Богом, без якого 
немає життя. Ви скажіть синові, 
щоб вони почали день з молит-
ви. А ввечері щоб подякували за 
прожитий день. Кажу вам, ваше 
життя зміниться на краще. Хо-
діть щонеділі до церкви і все 
погане забудеться. Ненависть, 
гнів, злість між вами у хаті не ви-
рішать навіть найменших ваших 
проблем. Шукайте порозуміння.

Була зупинка автобуса і ця 
жінка встала, взяла свою сумку і 
на прощання сказала:

– А все-таки моліться. Бог до-
поможе вам, тільки з молитвою 
ми стаємо добріші. До Матері Бо-
жої, до святих моліться. Будьте 
здорові! Щасти вам Боже!
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Побажавши всього найкра-
щого, жінка вийшла і залишила 
свою супутницю. А та одиноко 
сиділа на своєму місці й диви-
лась у вікно на цю, як їй видава-
лося, добру жінку. А вдома її че-
кала невістка. Як вона її зустріне, 
залежатиме від свекрухи.

З того часу минуло майже 
п’ять років. Дві жінки знову зу-
стрілися в автобусі, їдучи з Він-
ниці – так, як і колись це було.

– Пізнали мене?
– Щось не пригадую…
– Та ми їхали колись разом, я 

вам розказувала про свою неві-
стку. І ви порадили мені молити-
ся за наше співжиття. Я вас до-
бре запам’ятала.

– Так, пригадую. Як ваші справи?
– У них вже двоє дітей. Стар-

шому хлопчикові чотири роки 
минуло. Він більше зі мною, ніж 
з батьками, бо вони на роботі. 
Я живу окремо. Але тепер все 
зовсім по-іншому. Почалося з 
молитви. Я завжди згадую вас, 
як ви порадили мені молитвою 
звертатися до Бога. Ми їздили 
на прощу до Зарваниці і дійсно 
стало щось змінюватися. Та й не 
могло бути інакше. У мене син, 
невістка і двоє внуків. Відійти 
від них – це означало б залиши-
тися повністю самотньою. А по-
тім куди мені йти, до кого свою 
голову прихилити? Якщо я бачу, 
що щось не так, тут же благаю 
Бога. Тому дуже вам дякую за до-
бру пораду.

– Я працюю в школі вчитель-
кою. Діти, які в мене вчаться, по-
ходять з різних родин. Якщо сім’я 
побожна і зберігає християнські 
цінності та мораль, то й діти да-
ють добрий приклад навчання і 
поведінки в школі. Негаразди зав-
жди були і будуть, але треба в них 
шукати добро, щоб уникнути зла, 
яке не може мати місця в нашому 
серці. Навернути когось на добру 
дорогу  – це найбільше багатство 
нашої душі. Пам’ятаймо, що наше 
життя  – в Божих руках, все зале-
жить від Господа, а з другого боку, 
багато що залежить і від нас са-
мих, – навчала знову свою подругу 
побожна мудра вчителька. 

Записано у 1998 році з народних уст під 
час поїздки в автобусі з Вінниці до Бару. 

О. Мелетій Батіг, ЧСВВ
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У часи підпілля Греко-Като-
лицької Церкви священики від-
правляли Служби Божі в хатах 
практикуючих християнських 
родин при зачинених вікнах; 
там, де жили на віру, літургію не 
відправляли.

У кожному селі були зв’язкові, 
через яких підтримували контакт 
зі священиком, наші отці також 
старалися створювати гуртки 
Апостольства Молитви, які по-
стійно молилися за свободу нашої 
Церкви та за родинні потреби.

У селі Вороняки Золочівсько-
го району було два гуртки Апос-
тольства Молитви. Найчастіше 
Службу Божу правили у родини 
Шептицьких, де було два хлоп-
ці-каліки, а один здоровий вчив-
ся на столяра. Всі розуміли, що 
ця сім’я несе великий і тяжкий 

хрест, а особливо мама, яка не 
могла собі дати раду з неповно-
справними дітьми. Тато любив 
деколи випити, можливо, з горя. 
Це ще більше додавало терпінь 
матері, але вона ніколи не нарі-
кала на своє життя.

Одного разу в розмові зі мною 
жінка сказала, що їй радили від-
дати своїх дітей-калік у приту-
лок, щоб полегшити собі життя, 
але вона відмовилася. Казала: 
«Доки я живу, доглядатиму їх – це 
мої діти». Вмираючи, мати казала 
здоровому синові Михайлові по-
думати про притулок для хворих 
братів, бо він сам не дасть собі з 
ними ради.

Маючи нагоду, я вирішив від-
відати його, але не впізнав хату й 
подвір’я  – все впорядковане, бу-
динок в належному стані, зробле-
ний ремонт, навіть в одній кімнаті 
покладено паркет. На обійсті – по-
рядок, є корова, порося, город об-
роблений. Я кажу: «Михаську, я 
не впізнаю ні хати, ні подвір’я. Все 
змінилося на краще». А він мені 
каже: «Я пригадував ваші слова: 
що робиш, роби якнайкраще  – 
цим також прославляємо Бога. 
Але, отче, який це важкий хрест. 
Коли вмирала мама, казала мені 
віддати братів-інвалідів у приту-
лок, бо не дам собі з ними ради. 

ÖÅ ÌIÉ ÕÐÅÑÒ
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Я бився з думками, сумнівався, 
що мені робити. Я стояв на роз-
доріжжі: віддати братів чи не від-
дати. І тут пригадав собі ваші сло-
ва, як ви казали на проповіді, що 
кожна людина має свій хрест. Це 
мій хрест, це мої брати. Які б вони 
не були, вони будуть при мені, і я 
зроблю все, щоб вони були задо-
волені. Треба їх помити, випрати, 
зварити їсти і їм подати, підтриму-
вати порядок у хаті. А господарка 
вимагає рук. Все лягло на мої пле-
чі. Поки я все не доведу до ладу, не 
лягаю спати. Хоч не раз доводить-
ся до півночі не спати, а вдосвіта 
вставати. Тільки віра в Бога дає 
мені силу нести свій хрест».

Щонеділі і свята Михайло не 
пропускає Служби Божої. А також 

як щось його попросять зробити, 
то не відмовляється. Кажуть, що 
в нього золоті руки, а я б сказав, 
що в Михаська – золоте серце.

Коли 25 травня цього року я був 
у Золочеві на празнику Вознесіння 
ГНІХ, Службу Божу очолював вла-
дика Венедикт. Я йому розповів, 
що планую відвідати тих хлопців, 
а владика захотів поїхати з нами. 
Коли побачив подвір’я, зауважив, 
що навіть у деяких монастирях не-
має такого порядку. 

Для Михася було великою не-
сподіванкою, що до нього навіда-
вся владика Венедикт, парох села 
о. Михайло і о. Володимир – їхній 
підпільний парох.

о. Володимир ПАЛЧИНСЬКИЙ, ЧСВВ



липень–серпень 2017

54
український

католицький
часопис 

ÇÀ ÂÑÅ
ÒÎÁI
ß ÄßÊÓÞ!

ВІТАЄМО ІЄРОМОНАХА 
ВЕНІАМИНА ЧЕРНЕГУ, ЧСВВ

ІЗ 40-ЛІТТЯМ!
Слава Ісусу Христу! На сторінках ча-

сопису хочемо привітати економа Про-
вінції Найсвятішого Спасителя в Укра-
їні о. Веніамина Чернегу, ЧСВВ, який 21 
липня відзначатиме 40 років життя. Ми 
пам’ятаємо його, коли він ще був у Лав-

рівському монастирі ревним кандидатом. Відтоді спливло вже трішки літ...
Бажаємо Вам отче, щедрих Божих ласк, міцного здоров’я, витривалос-

ті, наснаги й сили в Божому винограднику. Нехай Серце Христове, яке Ви в 
особливий спосіб почитаєте, кріпить Вас на дорозі чернечого покликання, а 
Матінка Божа покриває своїм омофором і захищає від усякого зла.

Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай Божа сила сповнить груди
А Дух Святий у мудрості веде! 

Парафіяни с. Лаврів, члени Апостольства молитви
До вітань приєднуються співбрати по Чину  

і редакція журналу «Місіонар» 

Шановна редакціє часопису «Місіонар»!
Ми, члени «Братства Матері Божої, Покровительки доброї смерті», скла-

даємо щиру подяку Господу Богу, св. Йосифові, страждальній Матері Божій, 
що прийняла нас за своїх дітей. 

В ювілейний рік Василіянського Чину св. Йосафата 10-11 червня 2017 р. у 
Золочівському храмі отців Василіян відбувся 8-й Всеукраїнський з’їзд Апос-

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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тольства доброї смерті, на який прибули вірні майже зі всієї України. З’їзд роз-
почався Хресною Дорогою у Підгорецькому василіянському монастирі. Інші 
богослужіння відбувалися в Золочівському монастирі згідно з програмою.

Ми безмежно вдячні нашому ігумену о. Августинові, ЧСВВ, і о. Володими-
ру Кусому, ЧСВВ, провіднику Золочівського осередку братства та всім отцям 
монастиря, які сповідали та о. Віктору Батогу, ЧСВВ, Ігумену з Підгірців, який 
прийняв нашу спільноту й поставився з великим розумінням – крім духо-
вної їжі, була спільна смачна вечеря, а ранкову прохолоду розігрів гарячий 
чай. В особливий спосіб дякуємо о. Порфирію, ЧСВВ, з Івано-Франківська, 
провіднику товариства, який усі моління супроводжував з вокальною гру-
пою «Жива вода». Про Апостольство розповіла с. Даниїла Почтар. – Дякуємо 
Вам, сестро, та усім, які обмінювалися досвідом служіння у своїх осередках.

Ми, золочів’яни, почерпнули для себе багато корисного й заохочуємо ін-
ших вступати в Апостольство доброї смерті.

Добре жити – це багато, добре померти – це все!
Стефанія Босак, Апостольство ДС

CЕСТРА МАРІЯ КИРИЛЮК – НОВА НАСТОЯТЕЛЬКА 
МИРЯНСЬКОГО ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
У неділю, 14 травня, в монастирі оо. Василіян, що в Івано-Франківську, 

відбулися збори Мирянського Чину св. Василія Великого, на яких обрали 
нову настоятельку  Мирянського Чину. На початку засідання отець-ігумен 
подякував довголітній настоятельці МЧСВВ с. Християні Голомідовій, яка 
виконувала свій обов’язок протягом 12 років, починаючи з 2005 р.

Відтак, після спільної молитви, брати і сестри Чину, в кількості 43 осіб, 
почали голосування. Згідно результатів виборів новою настоятелькою 
МЧСВВ стала с. Марія Кирилюк, яка до цього виконувала своє служіння, 
катехизуючи неповнолітніх ув’язнених в Івано-Франківському СІЗО. Сестра 
Марія подякувала за довіру та попросила молитовної підтримки у громади. 
В свою чергу духовний провідник спільноти о. Павло Яхимець, ЧСВВ приві-
тав нову настоятельку та спільноту з такою гарною подією. 

ДОВІДКА: 
Мирянський Чин св. Василія Великого – релігійно-культурне згуртування католи-

ків, що бажають стати досконалими християнами за наукою св. Василія Великого.
Метою Чину є в усьому шукати Божого вподобання й освячення своїх членів та 

будувати Царство Боже в душах ближніх, згідно з наукою Ісуса Христа і засадами св. 
Василія Великого.

В своїй діяльності брати і сестри МЧСВВ стараються виконувати апостоль-
ську працю в різних її видах і потребах, поширювати єдність Вселенської Церкви, 
сповнювати харитативну, суспільну, виховну й наукову працю в різних обставинах 
життя в дусі св. Василія Великого.

Прес-центр МЧСВВ
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Слава Ісусу Христу! Мене звати – Роман Голубович, я – поет-аматор. 
Пишу вірші з 1998 р. На сьогодні маю понад дві тисячі поезій. Хочу всіх 
привітати з Днем Незалежності нашої країни й поділитися своїми роз-
думами у віршах... Перша моя збірка «Бог і Мати» побачила світ у 2002 р. 
Свої благословення на вихід цієї збірки дали Глава УГКЦ Блаженніший 
Кардинал Гузар та Львівський римо-католицький митрополит Карди-
нал Мар’ян Яворський. Так, зокрема, владика Любомир Гузар зазначав 
тоді: «Ваша збірка – це внесок у християнську літературу українського 
народу». У 2003 р. вийшла у світ збірка віршів «Богом дане тобі ім’я», в 
якій є 200 віршів-тлумачень – християнських роздумів про 200 людських 
імен. В 2007 р. вийшла у світ третя збірка «Любов збудує Україну!»

 У 2017 р. вийшла дев’ята книга «Божий український Майдан». 
Книги поширені не лише в Україні, але й у Росії, Польщі, Італії, Фран-
ції, Іспанії, США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Австралії і т.д., там, де 
проживають наші брати-українці, де служать Богові й людям наші 
душпастирі. Є автором тексту пісень-переможців міжнародного кон-
курсу «Пісня серця» – «Любов збудує Україну!» (2006) та «Моя хреще-
на Україна» (2008), гімну «Патріарший собор у Києві» (2013), гімну 
ФК «Карпати» Львів (2006). Християнський паломник – побував у 40-
ка країнах Європи та Азії. Член Спілки офіцерів України, військове 
звання – підполковник. Закінчив ЛНУ ім. І. Франка, факультет укра-
їнської мови та літератури. Член Української асоціації письмеників. 

ЛЮБОВ ЗБУДУЄ УКРАЇНУ

Любов збудує Україну!
Любов збудує цілий світ!
Коли ж це буде? Нині, завтра…
Коли розтане в душах лід!
Лід зневіри і гордині,
Що є бідою в Україні.
Тож станьмо, люди, як одно,
Любов є рятівне зерно!
Приспів:
Любов збудує Україну!
Любов збудує цілий світ!
Любов є справжня Божа Ласка!
Любов – рятунок від всіх бід.
Єднаймось, люди, Божі діти!
В Любові, знай, нема кінця!
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Любов’ю слід щомить радіти!
Любов від Бога, від Творця!
Повсюди війни, смерть і гріх.
Чути стріли, а де ж радість, сміх?
Знай, найміцніший в світі цім –
Лише Любов збудує дім!
Безвір’я тягне нас на дно.
Бог і Любов – це є Одно!
Любов – поняття золоте
Солодке, п’янке і святе!
Любов відкине, відмете
Увесь непотріб з душі й тіла.
Божі слова є і про те,
Лише б любити ми зуміли!
Любов – єдиная дорога
Як до людей, так і до Бога!
Люби! І зникне гріх й тривога.
Любов є вічная підмога.
Людям в щоденному житті.
З Любов’ю – вчинки саме ті,
Щоб Господа нам величати!
Любов’ю можна все сказати!

Шановна редакціє журналу «Місіонар»!
Від щирого серця хочу подякувати через Ваш часопис за отримані ласки 

зцілення від хвороби моєї сестри Марії.
Побувавши в селі Закерничному Рожнятинського району Івано-Франків-

ської області у монастирі Покрови Пресвятої Богородиці, в чудесний спосіб 
від найдорожчого любого нашого Господа Ісуса Христа через руки свяще-
ника отця Івана-Василя Коваля була зцілена моя сестра. Як говорить отець 
Іван, не я оздоровлюю людей, а Бог, тільки треба мати тверду віру. Сталося 
неймовірне чудо зцілення, яке Марії послав Господь. Також хочу подякувати 
за одужання сестри Матінці Божій, яка взяла Марію під свій Покров.

Дякую всім святим: св. Юді-Тадею, св. Миколаю, св. Йосифу, св. Марті, св. 
Антонію, св. отцю Піо, св. Бенедикту, св. Анні, св. Божому Милосердю та всім 
святим, а також всім душам в чистилищі, які благали про заступництво пе-
ред Богом за мою сестру.

Люди, не втрачайте віри, Господь вислуховує всі молитви.
З повагою Ганна Винник,

с. Жизномир, Бучацький р-н, Тернопільська обл.
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ШТИКАЛО

У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

ВІДПОВІДІ НА ЗАГАДКУ «ВИБЕРІТЬ СЛОВО», ОПУБЛІКОВАНУ В ЧЕРВНІ 2017 РОКУ:
1. Бог. 2. Небо. 3. Вітчизна. 4. Невдячність. 5. Люд. 6. Терпіння. 7. Світ. 8. Дитина. 9. Інтронізація. 10. Мир. 11. Йоан. 12. По-

божність. 13. Віра. 14. Поклін. 15. Заступництво. 16. Воля. 17. Виноградина. 18. Ласкавість. 

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «МІСІОНАР-120» ЗА ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ НАДІСЛАЛИ:
Ганна КОЗАК, м. Судова Вишня, Мостиський р-н, Львівська обл.

Підготувала 
Леся 

ШТИКАЛО

ÊÐÎÑÂÎÐÄ «ÓÊÐÀIÍÀ»
ПЕРЕМОЖЦІ 
ОТРИМАЮТЬ
ПРИЗИ!

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 5. Ми знаєм: без Бога … убога. Веди нас, Маріє, веди (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 6. Мо-
нах-літописець, який описав життя багатьох українських святих. 9. Наш … серця в пісні звучить, для всіх укра-
їнців над світом летить (Теодор Кукуруза «Молодь України»). 10. Верхній одяг до п’ят, зроблений зі шкіри, сукна 
чи вовни, без рукавів, з хутряним коміром або з відлогою (вбрання Б. Хмельницького, П. Полуботка). 11. Автор 
вірша «Хто я?» – Катерина …. 14. Полотнище одного або кількох кольорів, яке є символом держави. 15. Сла-
ветна ріка, символ України, оспівана в народних піснях, згадувана у віршах. 16. Офіційний документ, запис про 
який-небудь факт. 17. Моя Україна, мій любий Край, цвіте, розквітає, як весною … (Володимира Круковська «Моя 
Вкраїна!»). 20. Місто на Львівщині, відоме знаменитою друкарнею отців василіян. 21. І ти згадаєш світлу … серед 
Карпатських синіх гір (Володимир Івасюк «Моя пісня»). 25. Історичний роман Семена Скляренка про минуле 
нашого народу. 27. «Одна Батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою 
забуває, той долі не знайде в житті». Автор – Микола …. 28. Найкраще … на землі – це ти мій, Львове! (Анна 
Канич). 29. Одна … за вікном, одна родина за столом. 30. Родина, … – від батька й до сина, від матері доні добро 
передам. Родина, родина – це вся Україна з глибоким корінням, з високим гіллям.

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Любов збудує Україну! … збудує цілий світ! Любов є справжня Божа Ласка! Любов – ряту-
нок від всіх бід! (Роман Голубович «Любов збудує Україну»). 2. «Християнин може і повинен бути патріотом! Але 
його патріотизм не сміє бути ненавистю». Автор слів – … Шептицький. 3. «Годі вже мовчати! Годі вже страждати! 
Годі вже стояти на колінах! Треба нам вставати! Треба будувати власними руками нашу Україну!». Автор – Софія 
…. 4. Один із засновників Києва. 7. Український поет, автор вірша «Любіть Україну» – Володимир …. 8. Свята 
Макрина – … святого Василія Великого. 12. Місто на Сході України, пов’язане з іменами Леоніда Глібова, Марусі 
Чурай. 13. Ольга – велика київська …, яка прийняла християнство у 955 році. 18. Відома збірка віршів Тараса 
Шевченка. 19. … Маркіяна Шашкевича «Азбука і абецадло». 22. Вірш Лесі Українки: «Прощай, …! Прощай рідний 
куточок». 23. Умовне позначення якогось предмета, явища, поняття. 24. … Петриненко – автор пісень «Україна», 
«Господи, помилуй нас». 26. Словесно-музичний твір, призначений для співу.



№7–8 (291–292)

59
український
католицький
часопис 

НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

МОЛЕБЕНЬ ДО 
СВЯТОГО ЙОСИФА 
ОБРУЧНИКА

64 с., 105 х 165 мм., 
м’яка обкл.

РОЗВАЖАННЯ ПРО 
ПРЕСВЯТУ 
БОГОРОДИЦЮ
о. Степан Решетило, 
ЧСВВ

ISBN 978-966-658-388-1, 176 
с., 120 х 165 мм., м’яка обкл.

З питань придбання літератури звертатися за адресою:

МОЛИТВИ CКЛАДЕНІ СЛУГОЮ БОЖИМ
МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ

Знаємо багато про титанічну працю Андрея Шептицького як Глави Церкви. Менше зна-
ємо і говоримо про те, що кожен його день був виповнений молитвою, присутністю 
Бога Живого у всьому, про що він думав, робив. Для різних житейських потреб він сам 
ще з дитинства складав молитви. Саме його життя було молитвою. Зібрані у цьому ви-
данні тексти складених ним молитов є свідченням його святости.
ISBN 978-966-658-384-3, 144 с.,  105 х 150 мм., м’яка обкл.

РЕВОЛЮЦІЯ 
І КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ
Плініо Корреа де Олівейра

Книга Плініо Корреа де Олівейри «Революція i Контрреволюція» – це аналіз революцій-
ного процесу, починаючи від кінця Середньовіччя, через майже поганський Ренесанс 
і Псевдореформацію, криваву Французьку революцію, аж до атеїстичного комунізму. 
Автор не обмежується тільки зовнішнім історичним аналізом. Людські дії та реакції, 
яких стосується цей аналіз, також мають пояснення у світлі людської психології, – і ін-
дивідуальної, і психології мас.
ISBN 978-966-658-383-6, 180 с., 145 х 200 мм., м’яка обкл.

вул. Б. Хмельницького, 40 
м. Львів 79019

тел.: 0952602157, 
0968267791,

(032) 255-46- 45

http: www.missioner.com.ua

«ВАШІ ІДЕЇ У НАШОМУ СКЛІ»  – 
www.vv.lviv.ua 

067 370 73 88 Володимир, 
067 34 44 234 Ірина

050 431 98 41 Володимир, 
050 378 01 49 Ірина

СОТВОРЕННЯ – НЕ КАЗКА
Доменік Е. Раваліко
ВІДКРИТТЯ НАУКИ ПОТВЕРДЖУЮТЬ 
ЦЕ БІЛЬШ, ЯК У МИНУЛОМУ
Із збірки класиків 
християнської думки

ISBN 978-966-658-389-8, 152 с., іл., 
145 х 200 мм., м’яка обкл.
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