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о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

ÍÅ ÏËÀ×ÌÎ! 
ÂÑÅ ÁÓÄÅ ÄÎÁÐÅ.

ÏÎÑËÀÍÅÖÜ ÁÎÃÀ ÍÀÑ 
ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÂ!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ті журавлі, і їх прощальні сурми…
Тих відлітань сюїта голуба…
Натягне дощ свої осінні струни,
торкне ті струни пальчиком верба.
Сумна арфістко – рученьки вербові! –
по самі плечі вкутана в туман.

Зіграй мені мелодію любові,
ту, без котрої холодно словам.
Зіграй мені осінній плач калини.
Зіграй усе, що я тебе прошу.
Я не скрипковий ключ, а журавлиний
тобі над полем в небі напишу.

Ліна Костенко

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Навіть осінь, 
характер якої тонко вміють передати поети, у час війни 
на нашій землі по-особливому співзвучна з душевним 
станом матерів, дружин, дочок, усієї України. Її журавлі-
герої – сини, чоловіки, брати – діти батьківщини, вже не 
повернуться з «вирію», а струни жіночих сердець будуть 
луковою тятивою до кінця життя… Їм залишиться тільки 
сподіватися, що їх дивом торкнеться час та зродить ра-
дість в очах і усмішку на устах…

«Тих відлітань сюїта голуба», тужливі сурми побрати-
мів, сумні процесії прощань, вкутані в туман смутку, ста-
нуть колись новим літописом нашої історії, яка пам’ятає 
і плач Ярославни, і Роксолани, і Шевченкової наймички 
Катерини, і «розкуркуленої» галичанки, і замореної штуч-
ним голодом слобожанки, і остарбайтерки, і кожної висе-
леної на Сибір «червоною чумою» свідомої українки.

Це мозаїка історії нашої багатостраждальної країни, 
розташованої на перехресті шляхів, шматованої, бо хотіли 
загарбати всю й змусити українців втратити пам’ять й оні-
міти... Але «страшні слова, коли вони мовчать...» (Ліна Кос-
тенко). І українці заговорили на Майдані, а точніше – заво-
лав дух народу, який уже не замовкне, поки в своїй хаті не 
буде своєї правди, і сили, і волі! Кожна нація – це люди, а не 
географічне розташування чи привласнена чужа історія. 

«Коли у 2001 році Понтифік Іван Павло ІІ сходив по 
трапу, і вітер розвівав його білу одіж, мені здалося, що це 
ангел. Ангел старий, втомлений, тим більше,  – бо якби 
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СЛОВО РЕДАКТОРА

він був молодий і пружною ходою 
збігав по трапу, то це одне. 

А коли вже тіло не ходить, руки 
тремтять і плечі похиляє тягар 
літ, то просто ж видно неозброє-
ним оком, що цим немічним тілом 
рухає Дух.

І те біле його одіння над його 
плечима здіймається і тріпотить, 
мов крила. Недарма одна жінка ска-
зала: «В Україну янгол прилетів». 
Таке реальне враження від цього не-
реального Папи.

Якийсь хлопчик, гарненький, схо-
жий на мого сина, розплакався від 
потрясіння, йому відкрилося щось, 
чого, може, дорослі вже й не здатні 
збагнути.

Він благословив нашу землю, він 
назвав мій народ шляхетним наро-
дом. Він повернув мені щастя бути 
належним до такого народу, а то ж 
у мене його весь час віднімали, вще-
плювали мені у свідомість, що мій 
народ не гордий, що він упослідже-
ний, все стоїть на колінах і ніяк не 
встане, я вже звик за ці десять років 
до такого приниження, з якого вихо-
дять тільки у смерть. 

І раптом приїжджає свята лю-
дина, яка знімає з тебе це проклят-
тя. І Терези схитнулись, і знайшли 
рівновагу з болем. 

Я був вдячний, що він звернувся 
до мого народу мовою мого народу. Я 
разом з ним молився різними мова-
ми, був на місцях розстрілів, і радян-
ських, і нацистських,  – у Биківні і в 
Бабиному Яру.

А вже відлітаючи зі Львова, коли 
почав накрапати дощ, він сказав: 
«Дощ іде – діти ростуть» і наспівав 
львів’янам пісеньку ще, мабуть, сво-
го дитинства – щоб засвітило соне-
чко і дощ повернувся в небо.

Я потім ще не раз бачив ці ка-
дри по телебаченню, і щоразу мене 
вражало обличчя тієї дитини у на-
товпі.

Не плач, хлопчику. Все буде добре. 
Посланець Бога нас благословив.

Я не побожний, ходжу до церкви 
нечасто, поклонів ревно не б’ю. Я на-
віть не певний, що Бог створив лю-
дей за своєю подобою. Зліпив із глини, 
як дід свистульку, і вдихнув душу. Не 
з нашим розумом осягнути, як ви-
глядає Бог. Я тільки знаю, що Той, 
хто запустив моє серце, Той запус-
тив і Всесвіт.

І ось моє українське ноу-хау. Я хочу 
жити у повноцінній країні, розмов-
ляти повноцінною мовою і гаранту-
вати це моїй дитині на майбутнє.

Починаю розуміти, чому Людо-
вік XIV сказав: «Держава – це я». Так, 
держава – це я, а не те, що вони з нею 
зробили. І якби кожен усвідомив, що 
держава  – це він, то досі у нас вже 
була б достойна держава.

І нація  – це теж я. А якщо в цій 
нації є антинація, то прошу не плу-
тати. Бо я належу до нації, яку об-
рав я і яка обрала мене – до красивої і 
шляхетної нації.

Я належу до нації, яку благословив 
Іван Павло II.» Ліна Костенко («За-
писки українського самашедшого»).

Дорогі читачі! Пророчі слова жи-
вої легенди спонукають прокинути-
ся від присипання вікових мачух і 
задуматися, ким я є, який дух мене 
веде, яка моя християнська і грома-
дянська роль, яка мета мого життя?

 У вересні святкуватимемо Різдво 
Пресвятої Богородиці  – Зірки надії 
нашого спасіння! Подякуймо Гос-
подеві за Неї. І не плачмо... Все буде 
добре. Посланець Бога нас благо-
словив! 
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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 ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб наші парафії, натхнені місіо-
нерським духом, були місцем, де передають віру й свід-
чення любові.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

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

ÌÎËÈÒÂÈ ÍÀ ÆÎÂÒÅÍÜ

ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб праця всіх людей шанувалася й 
були гарантовано захищені їхні права, щоб безробітні 
мали можливість зробити свій внесок у загальне благо

Першою заповіддю, яку Бог дав Адамові, було завдання об-
робляти землю і доглядати за нею. Бачимо, що праця бере свій 
початок ще від наших перших прародичів. Це завдання, яке лю-
дина отримала в Едемському саду, не було скасоване навіть після 
її гріхопадіння. Однак тепер людина стикається з труднощами: 
земля проклята й опирається їй, тому вона мусить працювати, 
щоб жити, і це даватиметься їй «в поті лиця» (Бт. 3,19).

Праця, звичайно ж, є невід’ємною частиною людського жит-
тя і пов’язана з її гідністю. Однак, на жаль, сьогоднішній світ – 
це середовище, в якому праця не трактується так, як повинна.

Людина й праця тісно пов’язані між собою. За словами Папи 
Франциска, «індивід стає особою, коли відкривається на інших, 
на суспільне життя, коли розквітає в праці», яка є «найзагаль-
нішою формою кооперації» та виявом «громадянської любові».

Соціальна доктрина Церкви розглядає людську працю як 
участь у творенні. Папа Фракциск у цьогомісячному наміренні 
звертається до християн з проханням про молитву, аби робота 
кожної людини була в пошані та гідно оцінена, адже працюючи, 
людина відчуває себе потрібною, вона отримує можливість роз-
вивати таланти, подаровані Творцем. Також Папа наголошує на 
важливості захисту прав людей, щоби ті почувалися потрібни-
ми для суспільства й у безпеці. 

Відсутність праці в людини – це щось більше, ніж просто від-
сутність джерела доходу, необхідного для того, щоб жити. І хоч 
робота таки є засобом для існування людини, вона водночас є й 
чимось набагато більшим. Працюючи, людина стає особистіс-
тю, виховує в собі риси людяності та доброти, вчиться поважати 
свою роботу й діяльність інших людей.

Людина, яка залишилася без праці, відчуває, що втрачає гід-
ність. Папа Франциск неодноразово повторював, що проблема 
безробіття – це не питання голоду, а питання самоповаги. Від-
сутність можливості знайти роботу призводить до втрати люд-
ської гідності та самоповаги.

Папа заохочує нас до турботи про безробітних, щоб вони 
також могли відчувати себе гідними та потрібними, важливи-
ми для загального блага суспільства. Це дасть нашим братам і 
сестрам стимул до пошуку нової праці, завдяки якій вони змо-
жуть віднайти впевненість у завтрашньому дні.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

о. Домінік 
НАЛИСНИК, ЧСВВ
заступник головного 

редактора
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 нд Неділя по Воздвиженню;
прп. Євменія, єп. Гортинського

подяка Господеві
за цьогорічний врожай

2 пн Мчч. Трохима, Саватія і Дорімедонта за емігрантів

3 вт Мч. Євстратія й ін.; 
мчч. Михаїла і Теодора Чернігівс. за алкозалежних

4 ср Віддання Воздвиження; ап. Кондрата за ув’язнених
5 чт Сщмч. Фоки, єп. Синопійського; прор. Йони за мир у світі
6 пт Зачаття св. Івана Хрестителя за навернення російської влади
7 сб Первомч. Теклі, рівноап. за правдиві ЗМІ
8 нд 18-та; прп. Єфросинії за навернення людей легкої поведінки
9 пн ⊕ Ап. Івана Богослова за журналістів

10 вт Мч. Калістрата та ін.; прп. Ніла Криптофер. за справедливі суди
11 ср † Іспов. Харитона; В’ячеслава за засуджених на довічне ув’язнення 
12 чт Прп. Киріяна, самітника за багатодітні сім’ї
13 пт Сщмч. Григорія, єп. Великої Вірменії За витривання у покликанні новиків ЧСВВ

14 сб ⊕ Покров Пресвятої Богородиці (на неділю) за Главу й Отця УГКЦ 
Блаженнішого Святослава

15 нд 19-та; сщмч. Кипріяна; мч. Юстини; 
прп. Андрія за лікарів

16 пн Сщмч. Діонісія Ареопагіта за кращу долю України
17 вт Сщмч. Єротея, єп. Атен.; прп. Франциска Асиз. подяка Богові за всі ласки
18 ср Мч. Харитини за мореплавців
19 чт † Ап. Томи за поширення Христової віри
20 пт Мчч. Сергія і Вакха за любов до ближніх

21 сб Прп. Пелагії за сім’ї, члени яких загинули на війні на 
Сході нашої батьківщини

22 нд 20-та; Неділя Святих Отців VII Вселенського 
Собору; † Ап. Якова Алфеєва за переслідуваних християн

23 пн Мчч. Євлампія та Євлампії, сестри його  за онкохворих
24 вт Ап. Филипа, дияк.; прп. Теофана, єп. Нікейського за волонтерів
25 ср Мчч. Прова, Тараха й Андроніка; прп. Косми за таксистів

26 чт Мчч. Карпа, Папіли й Агатоніки за людей, які живуть 
на окупованих територіях

27 пт Прп. Параскеви Терновської; 
мчч. Назарія й ін. за Протоігуменів ЧСВВ

28 сб Прп. Євтимія; прпмч. Лукіяна за зростання в любові й святості

29 нд ⊕ 21-та; Неділя Царя Христа; 
мч. Лонгина, сотника за поширення Царства Божого на землі

30 пн Прор. Осії; прпмч. Андрія Крит. за прощення гріхів
31 вт † Ап. і єванг. Луки за хворих 

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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У землі сербській, поблизу міста Ка-
ликратія, було село Єпиват. У тому селі 
народилася свята й преподобна Парас-
кева від благочестивих батьків, що неу-
хильно ходили в усіх заповідях Божих і ді-
тей виховали в подібних звичаях і, добре 
наставивши їх в законі Божому, відійшли 
до небесної обителі, залишивши наступ-
никами дому Параскеву із братом Євтимі-
єм, який згодом став єпископом Мадиту. 
Преподобна ж почала свій прескорбний 
шлях і, щиро бажаючи наслідувати свя-
тих, постом та неспанням умертвлювала 
тіло й підкоряла його духові. Від цього 
розпалилася божественним бажанням 
і не змогла довго жити у світі, тому, все 
покинувши, втекла з нього і, пустелі до-
сягши, провадила рівноангельське жит-
тя: наслідувала боговидця Іллю та Івана 
Хрестителя, їла тільки пустельне бадил-
ля, та й того вельми мало. 

Коли ж пробула достатні літа в пус-
телі, в одну з ночей стала на молитві, 
за звичаєм своїм, і, руки на небо з роз-
чулення звівши, побачила ангела Бо-
жого в образі пресвітлого юнака, що, 
прийшовши до неї, сказав: «Пустелю 
покинь і на батьківщину повернися, там 
тобі належить тіло землі віддати, а духа 
привести до небесних поселень». Препо-
добна ж, розваживши силу видіння і збаг-
нувши, що повеління те є від Бога, раділа, 
що розлучиться із плоттю, а сумувала, що 
покинула пустелю: ніщо-бо так душу не 
очищує і не приводить у первообраз, як 
пустиня та мовчання. Коли ж настав час 
їй відійти до Господа, помолилася старан-
но про себе й цілий світ і так віддала бла-
женну свою душу в Божі руки. Тіло ж її за 
християнським звичаєм було поховано в 
землі на місці невибранім. Бог же, бажа-
ючи прославити свою угодницю, явив по 
багатьох літах святі її мощі таким чином.

Поблизу того місця, де преподобна 
була похована, на стовпі жив безмовно 

один стовпник. Трапилося одному мо-
реплавцеві від лютої недуги захворіти 
й померти в дорозі, і десь там його ви-
кинули. Почав від тіла його виходити 
сморід, що годі було будь-кому пройти 
тією дорогою. Не міг і стовпник витерпі-
ти того смороду та змушений був через 
це зі стовпа зійти. Повелів-бо якимсь 
людям викопати глибоку яму і вкинути 
в неї тіло. І коли люди стали копати, за 
промислом Божим знайшли тіло, що 
лежало нетлінно в землі, і зачудувалися 
нетлінню того тіла. 

Коли настала ніч, один із них, Геор-
гій, муж христолюбивий, у домі своїм 
молився Богові, під ранок заснув і по-
бачив видіння: нібито цариця якась 
сидить на пресвітлому престолі й бага-
то світлих воїнів біля неї стоїть. Під час 
цього видін ня було відкрито Георгію, що 
нетлінні мощі, які були викопані, – мощі 
преподобної Параскеви.  

ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÊÀ ÍÀ ÆÎÂÒÅÍÜ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÀ ÏÀÐÀÑÊÅÂÀ
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ЩИРО ДЯКУЄМО ВСІМ ПАЛОМНИКАМ СЕРЦЯ ХРИСТОВОГО: 
КООРДИНАТОРУ «АМ» В УКРАЇНІ, ОРГАНІЗАТОРАМ,  ОТЦЯМ, 

БРАТАМ І СЕСТРАМ ЗА З'ЇЗД АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ – 2017!

ПРИЙМИ, БОЖЕ НАШІ МОЛИТВИ!
ДАРУЙ МИР НАШІЙ КРАЇНІ – ЗБЕРЕЖИ НАС ДЛЯ НЕБА! 
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У цій зустрічі зі Святішим Отцем 
взяли участь: о.  Протоархимандрит 
Ґенезій Віомар та всі отці Головної 
управи, віце-ректор і духівник Пап-
ської Української Колегії Святого 
Йосафата та інші отці й брати з Го-
ловного осідку Чину в Римі, а також 
протоігумени і представники різних 
Провінцій Чину, які прибули як па-
ломники до Вічного Міста на святку-
вання 150-річчя канонізації святого 
священномученика Йосафата, що 
відбувалося 24 і 25 червня під прово-
дом Блаженнішого Святослава, Глави 
й Отця УГКЦ, в базиліках Святої Со-
фії в Римі та Святого Петра у Ватикані.

Темою, яку порушив Папа Франциск 
у катехизі під час загальної аудієнції в 
середу 28 червня, напередодні свята 
покровителів Рима святих верховних 
апостолів Петра і Павла, була «Хрис-
тиянська надія як сила мучеників». У 
цій катехизі Папа посилався на слова 
Євангелія від Матея 10,16–17, 21–22.

«Єдиною силою християнина є 
Євангеліє!»  – на цьому наголосив 
Папа Франциск під час свого висту-
пу. Він пригадав, що коли Ісус поси-
лав своїх учнів на місію, не ошукував 
їх легким успіхом, а відверто попере-
джав, що «звіщення Божого царства 
завжди викликає спротив».

Як зауважив Святіший Отець, 
Ісус вживає суворі слова: «Вас нена-

видітимуть за моє ім’я» (Мт 10, 22). 
«Християни люблять, але не завжди 
є любленими. Ісус відразу ставить 
перед нами цю дійсність: визнання 
віри, більшою чи меншою мірою, за-
вжди відбувається в атмосфері во-
рожості», – сказав єпископ Риму, під-
креслюючи, що християни – це люди, 
які пливуть проти течії. І це, за його 
словами, нормально, адже «світ по-
значений гріхом, який виявляється 
в різних формах егоїзму й неспра-
ведливості», а той, хто наслідує Ісуса, 
«прямує в протилежному напрямку».

Наступник святого Петра під-
креслив, що спонукою для цього є 
«вірність логіці Євангелія», яка є «ло-
гікою надії», що перекладається на 
стиль життя, який «ґрунтується на 
вказівках Ісуса»: «Першою вказівкою 
є убогість. Коли Ісус посилає своїх на 
місію, то здається, що більше дбає 
про те, аби «позбавити їх зайвого», 
ніж «спорядити»! Й справді, христи-
янин, який не є смиренним і убогим, 
прив’язаний до багатств і влади, та, 
насамперед, прив’язаний до себе, не 
уподібнюється до Ісуса».

За словами Папи, християнин до-
лає шляхи цього світу «лише з необ-
хідним для мандрівки – із серцем, по-
вним любові». Справжньою поразкою 
для нього є «піддатися спокусі помсти 
й насильства, відповідаючи злом на 

СПІЛЬНОТА ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ 
СВЯТОГО ЙОСАФАТА 28 ЧЕРВНЯ ПОБУВАЛА 
НА АУДІЄНЦІЇ В СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА

«Вітаю монахів-василіян святого Йосафата, які відзначають 
400-річчя заснування», – цими словами Папа Франциск зустрів де-
легацію Василіянського Чину Святого Йосафата, що брала участь у 
загальній аудієнції, яка в середу, 28 червня 2017 року, відбувалася на 
площі Святого Петра у Ватикані.
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зло». Ісус, кажучи учням, що посилає 
їх «як овець між вовків», відряджає 
їх беззбройними. Розсудливість, а 
навіть і спритність, є чеснотами, які 
«згідні з євангельською логікою», 
але насильство – «ніколи».

«Єдиною силою християнина є 
Євангеліє. В часи труднощів треба ві-
рити в те, що Ісус стоїть перед нами 
й не перестає супроводжувати своїх 
учнів. Переслідування є не запере-
ченням Євангелія, а його частиною: 
якщо переслідували нашого Вчите-
ля, то як можемо розраховувати на 
те, що нас омине боротьба? 

Однак й посеред бурі християнин 
не повинен втрачати надію, дума-
ти, що він покинутий. Ісус запевняє 
учнів, кажучи: «Навіть волосся у вас 
на голові пораховане». Це немовби 
сказати, що жодне зі страждань, на-
віть оті найменші й приховані, не є 
непомітними для Божих очей»,  – вів 
далі Святіший Отець, наголошуючи: 
«Бог бачить і, без сумніву, захищає, а 
також дасть свою винагороду. Адже 
між нами насправді перебуває Хтось 
сильніший від зла, сильніший від 
мафій, підступних змов, тих, які на-
живаються за рахунок зневірених, 

і тих, які топчуть інших своїм само-
управством… Хтось, хто завжди ви-
слуховує голос крові Авеля, що волає 
із землі».

Як зауважив Наступник святого 
Петра, цю вірність Ісусовому стилю, 
який є «стилем надії», вірність аж 
до смерті, перші християни назва-
ли прекрасним словом «martirio»-
«мучеництво», що означає «свідчен-
ня». Існували інші можливості, її 
можна було назвати «героїзм», «са-
мозречення», «самопожертва». Але 
перші християни дали назву, яка «ви-
промінює аромат учнівства».

«Мученики,  – пояснив Папа,  – не 
живуть для себе, не змагаються за 
утвердження власних ідей, вони по-
годжуються вмерти лише з вірності 
Євангелію. Мучеництво не є найви-
щим ідеалом християнського життя, 
бо понад ним вивищується любов до 
Бога і до ближнього». І християнству 
суперечить ідея, нібито «мучениками 
можуть бути названі також і терорис-
ти-смертники», оскільки в цьому «не-
має нічого з наставлення Божих дітей».

«Читаючи історії численних муче-
ників минулого й сьогодення, яких є 
більше, ніж у перших віках,  – підсу-
мував Святіший Отець,  – ми часто є 
вражені стійкістю, з якою вони пере-
носили випробування. 

Ця стійкість є знаком великої на-
дії, якою вони надихалися,  – надії, 
впевненої у тому, що ніщо й ніхто не 
зможе відокремити їх від Божої лю-
бові, дарованої нам в Ісусі Христі. 
Нехай же, – побажав Папа, – Господь 
Бог завжди дає нам сили бути Його 
свідками. 

Нехай допомагає нам жити хрис-
тиянською надією  – насамперед під 
час прихованого мучеництва, що 
означає добре та з любов’ю викону-
вати наші щоденні обов’язки».
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СВЯТО РІЗДВА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 
ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ 400-ЛІТТЯ 

ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ 
В УЛАШКІВСЬКОМУ МОНАСТИРІ

На свято Різдва Івана Хрестителя 
в Улашківському монастирі отців 
василіян відбулося урочисте свят-
кування відпустового празника.

Як відомо, в цьому давньому 
монастирі протягом століть збері-
гаються дві чудотворні ікони: свя-
того Івана Хрестителя і Пресвятої 
Богородиці з Ісусом, які виставлені 
для вшанування в монастирському 
храмі. Тож Пресвята Богородиця і 
святий Предтеча і Хреститель Іван 
є покровителями цього святого міс-
ця. Сам храм Різдва Пресвятої Бого-
родиці, до речі, вже кілька років як 
отримав статус базиліки і духовної 
спільності із базилікою Санта Марія 
Маджоре в Римі, однією з чотирьох 
великих римських базилік.

Цього року святкування праз-
ника Різдва Івана Хрестителя було 
поєднане із ювілеєм 400-річчя Васи-
ліянського Чину Святого Йосафата, 
до якого належить цей монастир, та 
відзначенням інших пам’ятних дат: 
150-річчя від дня народження єпис-
копа Григорія Хомишина, 125-річчя 
від дня народження патріарха й кар-
динала Йосифа Сліпого і 100-річчя 
від дня народження єпископа Со-
фрона Дмитерка, ЧСВВ.

Святкування розпочалося уве-
чері 6 липня Великою вечірнею з 

литією, після закінчення якої від-
булися нічні молитовні чування.

У сам день свята Різдва Івана 
Хрестителя спільна молитва роз-
почалася Утренею та молебнем.

Близько 12 год. настоятель мо-
настиря о. Власій Фуц разом із ду-
ховенством та вірними зустріли 
Високопреосвященного владику 
Василя Семенюка, Архиєпископа і 
Митрополита Тернопільсько-Збо-
рівського, який очолив святкову 
Божественну Літургію.

Із владикою співслужили васи-
ліянські ієромонахи, які прибули на 
свято з близьких та віддалених мо-
настирів, та єпархіальні священики.

Завершилося святкування уділен-
ням повного відпусту з нагоди юві-
лею 400-ліття Василіянського Чину.
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У неділю, 9 липня 2017 року, в хра-
мі Крехівського василіянського мо-
настиря святого Миколая відбулися 
облечини в чернечий одяг шістьох 
кандидатів до Крехівського новіціа-
ту, який діє при цьому монастирі.

Божественну Літургію з нагоди цієї 
урочистої події очолив Протоігумен 
Провінції Найсвятішого Спасителя в 
Україні о. Йоан Школик, ЧСВВ, у спів-
служінні з Протоігуменом Провінції 
Святого Миколая в Україні о. Андрієм 
Белеканичем, ігуменом Крехівсько-
го монастиря о.  Іваном Майковичем, 
вчителем новиків о.-д-ром Августи-
ном Стрижиком, ректором ВІФБС 
о.-д-ром Пантелеймоном Трофімо-
вим, директором Бучацького колегіу-
му ім. св. Йосафата о. Іринеєм Гуменом 
та іншими священиками з обидвох 
василіянських Провінцій в Україні 
та єпархіяльними священиками тих 
парафій, з яких походять згадані бра-
ти-кандидати. У Святій Літургії взяли 
участь, крім парафіян храму, рідні та 
знайомі братів, які мали облечини.

Після малого входу літургії відбув-
ся обряд облечин, який очолив Про-
тоігумен Провінції Святого Миколая 
в Україні о. Андрій Белеканич, ЧСВВ. 
Під час постриження і зодягнення в 
чернечий одяг кожен із кандидатів 
отримав нове ім’я – на знак переміни 

життя і вибору чернечого стану. Чо-
тири новооблечені новики належать 
до Провінції Найсвятішого Спасите-
ля, це брати: Михаїл (Василь Гошов-
ський), Іларіон (Назарій Смуток), 
Ілля (Іван Шикітка) і Маркіян (Роман 
Король), а два – до Провінції Святого 
Миколая: брати Миколай (Євген Кос-
так) та Христофор (Владислав Юрик).

У проповіді під час літургії Прото-
ігумен о. Йоан Школик звернув увагу 
на зміст події, яка щойно відбулася, 
адже зодягнення у василіянську чер-
нечу рясу виявляє рішення новообле-
чених присвятити своє життя цілко-
витому служінню Богові та готовність 
Чину прийняття їх із довір’ям у свої 
ряди. Як відомо, облечинами в чер-
нечий одяг у Василіянському Чині 
Святого Йосафата розпочинається 
новіціат, який триватиме один рік і 
закінчиться складенням новиками 
перших чернечих обітів.

На закінчення Святої Літургії на-
стоятелі й виховники братів: магістр 
новиків о. Августин Стрижик, ігу-
мен Крехівського монастиря о. Іван 
Майкович, Протоігумен о.  Андрій 
Белеканич виголосили напутні про-
мови. Після цього подяку Богові, 
батькам та настоятелям склав від 
імені всіх новиків, які прийняли об-
лечини, брат Ілля (Іван Шикітка).

ЧЕРНЕЧI ОБЛЕЧИНИ
В КРЕХIВСЬКОМУ 
ВАСИЛIЯНСЬКОМУ 
МОНАСТИРI 
СВЯТОГО МИКОЛАЯ
В УКРАЇНI
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У ці дні в Харкові можна спостеріга-
ти, як росте все добре. Спочатку, понад 
двадцять років тому, невеличка тутешня 
громада вірних УГКЦ молилася в римо-
католицькій катедрі Успіння Пресвятої 
Богородиці, а коли отримала земель-
ну ділянку  – під відкритим небом. По-
тім люди приходили на служби у мале-
сенький вагончик, до каплиці, аж доки 
13  липня 2017 року було освячено ниж-
ній храм величного собору. Вірні кажуть, 
що приміщення змінювалися відповідно 
до зростання кількості парафіян: колись 
досить було невеличкого вагончика, а 
зараз є потреба у великому храмі.

Парафія св. Миколая Чудотворця в 
Харкові пройшла довгий і непростий 
шлях. Отець Микола Семенович служить 
тут від її заснування. Були і переслідуван-
ня, і зневага, і перешкоди в будівництві 
храму, але Господь завжди був із грома-
дою, немов з тим «маленьким стадом».

Понад 10 років при парафії місійно 
служать сестри св. Йосифа. Сестра Емілія 
приїхала сюди першою. Пригадує, як цілі 
дні проводила на церковному подвір’ї, 
працюючи, молячись і просячи прово-
ду в Пречистої Діви Марії. Було складно, 
особливо, коли дивилася на маленький 
вагончик. А цього року сестра приїхала 
на урочисте освячення нижнього храму 
свв. Верховних апостолів Петра і Павла, 
дякуючи Богові за цей великий дар.

У 2014 році було створено Харків-
ський екзархат і призначено екзархом 
владику Василія (Тучапця). У 2015-му  – 
освячено наріжний камінь і відновлено 
будівництво собору. Старше покоління 
часто звертало свої очі в бік будови, го-
ворячи: «Ото б дочекатися! Так хочеться 
побачили, яким він буде, наш собор!». 
І дочекалися. Освячення було особли-
во урочистим, адже його здійснив Пап-
ський посланець кардинал Леонардо 
Сандрі, Глава УГКЦ Блаженніший Свя-

тослав і Папський Нунцій Клаудіо Гудже-
ротті за участі Екзарха Харківського вла-
дики Василія, владики РКЦ Яна (Собіло) 
та понад тридцяти священиків. У свят-
ковому богослужінні взяли участь також 
Протоігумен отців василіян в Україні 
о.  Йоан Школик, ЧСВВ, Генеральна на-
стоятелька Згромадження Сестер св. Йо-
сифа, ОПДМ, с. Єлисавета (Бігун) разом 
із спільнотою сестер зі Львова.

Надзвичайно приємно, що розділи-
ли свято харківських греко-католиків 
і православні брати: Архиєпископ Ігор 
(Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ) 
та владика Митрофан (УПЦ КП).

Відвідуючи Харків, особливо виразно 
видно, як росте все добре. Тут відчуваєть-
ся, що правда непереможна і Провидін-
ня Боже чуває над Христовою Церквою.

Уляна Стеців-Тимчук
(Львів–Харків)

ÑÂßÒÎ ÕÀÐÊIÂÑÜÊÈÕ ÃÐÅÊÎ-ÊÀÒÎËÈÊIÂ: 
ÑËÜÎÇÈ, ÐÀÄIÑÒÜ, ÏÎÃËßÄ Ó ÌÀÉÁÓÒÍC
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СВЯТКУВАННЯ ХРАМОВОГО ПРАЗНИКА 
СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО

У ХЕРСОНСЬКОМУ МОНАСТИРІ ОТЦІВ ВАСИЛІЯН

У неділю, 30 липня 2017 року Бо-
жого, відбулося святкування храмо-
вого празника в монастирі святого 
Володимира Великого в Херсоні.

Урочисту Божественну Літургію 
очолив Преосвященний владика Ми-
хаїл Бубній, екзарх Одеський. З ним 
співслужили Протоігумен Провінції 
Найсвятішого Спасителя в Україні 
о.  Йоан Школик, ігумен монастиря 
святого Володимира Великого (Хер-
сон) о. Іван Логай, намісник монасти-
ря святого Онуфрія (Львів) о. Йоаким 
Ошуст та інші ієромонахи Чину свя-
того Василія Великого, які прибули до 
Херсона з різних куточків України.

Своїм співом святкування в мо-
настирському храмі прикрасив хор 
церкви василіянського монастиря з 
села Погоні Івано-Франківської об-
ласті, який прибув разом із настояте-

лем цього монастиря о. Никодимом 
Гуралюком. Воістину, варто пригада-
ти слова посланців, які прийшли до 
князя Володимира з Константино-
поля і, описуючи красу візантійської 
літургії, свідчили: «…не знаємо, чи 
ми були на небі, чи на землі…».

У своєму слові до вірних, які зібра-
лися на урочисту Службу Божу, вла-
дика Михаїл привітав спільноту отців 
василіян з ювілеєм 400-річчя Василі-
янського Чину. 

Після завершення Служби Божої 
відбулося відновлення хресних обітів 
та водосвяття.

Зазначимо, що найближчими дня-
ми в херсонському монастирі отців 
василіян перебуватимуть мощі муче-
ника Володимира Прийми, які будуть 
привезені зі Страдча.

Олександр Кобець
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ДОВІЧНІ ЧЕРНЕЧІ ОБІТИ 
У ГОШІВСЬКОМУ МОНАСТИРІ

День неділі, 13  серпня, був особливим для 
п’ятьох ченців, які впродовж 7 років йшли до цієї 
знаменної події. Брати: Павлик Піо, Роман Яки-
мець, Йосиф Баранецький, Антоній Печорник та 
Борис-Ярослав Процик за посередництвом трьох 
чернечих обітів повністю прирекли себе на жер-
товне служіння. Чин довічних обітів від імені Прото-
архимандрита (генерального настоятеля) здійснив 
Протоігумен Провінції Найсвятішого Спасителя 
о. Йоан Школик. Разом з ним розділити радість сво-
їх співбратів зібралися ієромонахи та брати по Чину.

Під час Літургії, проповідник наголосив, що в 
покликанні до богопосвяченого життя ініціатива 
завжди виходить від Бога: «Не ви мене вибрали, а я 
вас вибрав» (Ів. 15,16). Воднораз «Господь не змушує, 
Він шанує нашу волю і запрошує нас, від нас зале-
жить, як ми відгукнемося на його запрошення». 
Отець протоігумен навів приклади, які свідчать про 
два типи відповіді на Боже запрошення. Перший 
приклад стосувався Євангельського юнака, який 
хотів піти за Христом, але не зміг покинути своє ба-

гатство. Другий приклад 
взято зі Старого Завіту, в 
якому описано, як про-
рок Самуїл, що був гото-
вий слухати Божий го-
лос, казав: «Говори! Слуга 
твій слухає!» (І Сам. 3,10). 
Підсумовуючи, о.  Йоан 
наголосив, що «монаше 
покликання вимагає по-
стійного чування над 
собою, щоб давати опір 
різного роду випробову-
ванням і спокусам».  

Наприкінці Протоархи-
мандрит подякував бать-
кам тих, які в цей день 
склали вічні обіти, за те, 
що відважилися віддати 
своїх синів на службу Гос-
подеві, а також  попросив 
усіх присутніх про молит-
ву за цих братів для їх ви-
тривання у своїх постано-
вах з Божою допомогою 
до смерті.

Новини за матеріалами  сайтів 
osbm.in.ua,  osbm.org.ua 

і Радіо Ватикану
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4 ЛИПНЯ з’явилося повідомлення пр те, що у В’єтнамі представники уряду організу-

вали насильницький напад на католицький монастир в Thien An, провінція Hué. Група із 
близько 100  осіб, включаючи поліцейських, одягнених в штатський одяг, увірвалася до 
монастиря, збила хрест і напала на монахів. У той час поліція в уніформі заблокувала до-
ступ до монастиря місцевим католикам.

5 ЛИПНЯ, ізраїльський суд виніс вирок місцевому екстремісту, 22-річному Їнону Ревені, 
визнавши його винним у підпалі в червні 2015 року Храму помноження хлібів та риби, що 
розташований на узбережжі Галилейського моря. Прокурори заявляли, що Ревені був про-
відником нападу. Ще двох молодих чоловіків звинуватили у причетності до підпалу.

7 ЛИПНЯ інформагенції поширили новину про те, що в Мексиці вбили католицького 
священика Луїса Лопеса Віллу. 71-річний священик був парохом парафії св. Ізидора Орача 
в селі Лос-Реєс в центральній Мексиці. Жорстоке вбивство відбулося на території його па-
рафії. Про це «з великим болем і жахом» повідомили в дієцезії, до якої він належав. Це вже 
третє за рік вбивство священика в Мексиці.

12 ЛИПНЯ повідомлено, що ліонська архидієцезія у Франції поширила відомості про те, 
що рішенням ліонського республіканського прокурора отримала декрет про закриття кримі-
нального провадження проти місцевого архиєпископа кардинала Філіпа Барбарена, «оскільки 
розслідування не знайшло в діях обвинуваченого жодного кримінального правопорушення». 
Причиною відкриття провадження була заява, подана у лютому 2016 року, в якій кардинала зви-
нуватили в тому, що він нібито прикривав священика, звинуваченого в сексуальних домаганнях.

Згідно з інформацією за 14 ЛИПНЯ, Абдулмалік Абдулджаліл Ал-Мехлафі, заступник 
прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Ємену, під час свого візиту в Індію заявив, що 
викрадений у березні 2016 року священик-салезіянин Том Узунналіл усе ще живий. Ал-Мехлафі 
запевнив індійську владу, що уряд Ємену докладає всіх зусиль, щоб звільнити о. Узунналіла.

15 ЛИПНЯ повідомляється, що копти та протестанти Єгипту призупинили низку гро-
мадських заходів, які вони планували на це літо, зокрема відмовилися від проведення па-
ломництв, літніх таборів і конференцій. Це зроблено через страх нападів джихадистів. При-
зупинення громадських заходів триватиме цілий липень та серпень цього року.

НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
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Відповідно до інформації за 17 ЛИПНЯ, ще один 
християнин став жертвою жорсткого закону про 
богохульство проти Магомета або Корану в Пакис-
тані. В Пенджабі поліція заарештувала християнина, 
який працював прибиральником в приватній лікар-
ні. Арешт відбувся після того, як хтось повідомив 
поліції, що цей чоловік «висловив провокативну і 
ворожу думку» проти пророка ісламу. Наразі деталі 
невідомі, а служба порядку почала розслідування.

Власниця квіткового магазину Барронель 
Штуцман просить Верховний Суд США захис-
тити її від постанови суду штату Вашингтон, яка 
може фінансово зруйнувати її бізнес через ре-
лігійні переконання, що не дозволяють їй обслуговувати одностатеві шлюбні церемонії. 
Штраф у розмірі близько 2 мільйонів, накладений на пані Штуцман, ставить під загрозу не 
лише її бізнес, але й сімейні накопичення, її пенсійний фонд та утримання дому.

У Львові в Сквері Гідності (Сихів) відбили голову скульптури Богородиці. Подібні акти 
вандалізму відбуваються у місті вже другий місяць поспіль. У тому числі й на Сихові, де не-
відомі пошкодили фігури Матері Божої біля шкіл № 93 та № 98. А у сквері це перший випадок 
вандалізму за останні три роки.

18 ЛИПНЯ з’явилося кілька повідомлень, зокрема про те, що в Еритреї (Східна Афри-
ка) за останній місяць було заарештовано більше 100 віруючих. Зважаючи на це, християни 
змушені зустрічатися парами або невеликими групами в будинках, на цвинтарях і в інших 
таємних місцях. Однак навіть в умовах переслідування Церква тут все ще зростає, і люди 
численно приходять до пізнання Господа.

У ніч З 16 НА 17 ЛИПНЯ в Демократичній Республіці Конго викрали двох католицьких 
священиків. Невідомі особи зі зброєю в руках увірвалися вночі в церковний будинок, побили 
там семінаристів, які спали, і відвезли двох отців у невідомому напрямку. Зловмисники також 
викрали два парафіяльні автомобілі й два мотоцикли. Транспортні засоби були пізніше зна-
йдені в одному з селищ неподалік від національного парку Вірунга.

Бойовики ісламістського угруповання Аль-Шабааб напали на селище Джима на півден-
ному сході Кенії і вибрали християн, щоб стратити їх в стилі ІДІЛ. Один з очевидців розпо-
вів, що бойовики «ходили з будинку в будинок, витягуючи чоловіків». Потім вони «зібрали 
людей, запитали про їхню віру і вбили християн». За даними поліції Кенії, в результаті цього 
нападу втратили життя дев’ятеро християн.

Згідно з інформацією за 21 ЛИПНЯ, пакистанському підліткові-християнину пред’явлено зви-
нувачення в «хулі на Магомета». 16-річний Шахзад Масіх, прибиральник у лікарні міста Дінга, був 
заарештований минулого тижня після того, як однокласник звинуватив його в образі пророка.

В Індії вбили провідника місцевої протестантської спільноти в штаті Пенджаб. Представ-
ники Церкви визнали це вбивство черговим нападом на місцевих християн. Султан Масіх 
був пастором п’ятдесятницької «Святині Божої Церкви» в місцевості Слем Табрі. Він не мав 
ворогів чи конфліктів з сусідами. Його застрелили перед храмом, коли він розмовляв по 
телефону. Нападниками були двоє чоловіків, які під’їхали туди на мотоциклі.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ



вересень 2017

20
український

католицький
часопис 

 ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
ÍIÌÅ××ÈÍÈ 
ÇÀ 2016 ÐIÊ: 
ÂÑÅ ÌÅÍØÅ
ÊÀÒÎËÈÊIÂ, 
ÏÎÍÀÄ ÏIÂÒÈÑß×I 
ÇÀÊÐÈÒÈÕ ÏÀÐÀÔIÉ

162 093 католики по-
кинули Церкву в Німеччині 
впродовж 2016 року. Такі 
дані наводить статистика, 
яку 21 липня опублікувала 
єпископська конференція 
цієї країни. Як інформують 
єпископи, кількість католи-
ків, що вийшли з Церкви у 
2016 році, є меншою від кіль-
кості в 2015 р. – 181 925.

28,5% німців декларують себе католиками, а католицьке населення становить 
23 582 000 осіб. У 1996 році налічувалося 27 533 000 католиків, інформує «Catholic 
Culture».

У 2016 році було закрито 537 парафій. Упродовж останніх двох десятиліть зникло 
понад 3 тисячі парафій в Німеччині. Таким чином, кількість чинних парафій в цій кра-
їні становить 10 280.

На сьогодні в Німеччині звершують служіння 13 856 священиків (попереднього 
року ця цифра становила 14 087). Відсоток участі в недільній літургії становить 10,2% 
в 2016 році (для порівняння, у 2015 році – 10,4%).

ОКРІМ ТОГО:
– кількість хрещень зменшилася з 259 313 в 1996 році до 171 531 в 2016-му. Однак 

кількість новонароджених за останні два десятиліття зросла;
– кількість дорослих навернених зменшилася: в 1996 році таких було 3 860 осіб, в 

2016-му – 2 574; кількість дорослих, які повернулися до Церкви, впала з 6 981 особи 
до 6 461;

– кількість осіб, що приступили до Першого Причастя знизилася майже на 100 ти-
сяч – з 291 317 в 1996 році до 176 297 в 2016-му;

– кількість католицьких шлюбів зменшилася з 79 453 до 43 610.
– кількість католицьких похоронів знизилася від 286 772 до 243 323.
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 ÍÀ ÂÓËÈÖßÕ ×ÈÊÀÃÎ ÐÎÇÌIÑÒßÒÜ ÔÎÒÎ ÍÅÍÀÐÎÄÆÅÍÈÕ 
ÄIÒÅÉ

Антиабортна організація з Чикаго запустила нову кампанію «Вони були нашими 
братами і сестрами». Представники організації демонструватимуть на вулицях Чика-
го фотографії абортованих немовлят, відібрані спеціальним чином. За словами екс-
пертів «Pro-Life Action League», кампанія має на меті пробудити симпатію до жертв 
абортів і їхніх втрачених життів.

– Ми вивчили сотні фотографій із абортів, щоб знайти ті, які найкраще підкреслять 
людяність ненароджених жертв, – розповідає Ерік Шайдлер, виконавчий директор 
«Pro-Life Action League».

Замість того, щоб наголошувати на медичних аспектах процедури, активісти за-
кликають подумати про втрачені життя дітей. За словами Шайдлера, вони пропонують 
людям розглядати аборт не просто як привід для політичних дискусій або моральну 
проблему, а як справжню людську трагедію, жертви якої заслуговують нашої симпатії.

24 плакати із зображенням ненароджених дітей з’являться цього тижня в Чикаго, а 
протягом року акція вийде на національний рівень. На одному з плакатів зафіксоване 
обличчя немовляти, абортованого на терміні 15 тижнів, із написом «Його єдине фото». 
На іншому плакаті представлена фотографія рук малюка, абортованого на терміні 11 
тижнів, напис на фото говорить: «Десять ідеальних пальців». За словами членів орга-
нізації, демонстрація світлин жертв аборту нагадує громадськості, що навіть сьогодні 
немовлят все ще вбивають у приголомшливо великій кількості. І ті, хто цінує людське 
життя з самого моменту зачаття, не зупиняться, поки аборти не будуть викорінені.

 ÊÐÀÑÀ ÕÀÐÈÇÌÈ ÑËIÏÈÕ ×ÅÐÍÈÖÜ
Сакраментинки святого Дона Оріоне  – це, мабуть, єдине таке згромадження на 

світі: до нього належить кількадесят сліпих сестер, які жертвують свою сліпоту для 
спасіння світу. Вони присвятили себе постійній адорації Святих Дарів у молитві за тих, 
хто сліпий до Божої любові. 15 серпня виповниться 90 років від заснування згрома-
дження, сліпі сестри якого жертвують свою інвалідність за духовну сліпоту грішників, 
за «тих, хто ще не знає правди, щоб вони могли прийти до Бога, та за світло у світі», 
йдеться у статті на сайті cruxnow.com. Засновником незвичайної спільноти був свя-
тий Луїджі Оріоне, італійський священик і громадський діяч. Формально Сліпі Сакра-
ментинки  – це не окреме згромадження, а невеличка філія Місіонерок Милосердя 
(оріоністок). Спільнота навіть почалася незвичайно: Дон Оріоне вирішив зібрати ді-
вчат, яких ніхто інший не хотів бачити у своїх згромадженнях. Так виникла спільнота, 
цілковито присвячена споглядальній молитві й любові до Пресвятої Євхаристії. Сьо-
годні близько 50 сестер живуть у Європі, Південній Америці й Африці.
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Маленька спільнота Сліпих Сакраментинок у Чилі існує з 1943 року. Зараз вона 
складається з трьох сестер, які щодня моляться в різних намірах: у понеділок – за хво-
рих, у вівторок – за молодь, у середу – за світ, у четвер – за покликання, у п’ятницю – за 
людей похилого віку, в суботу – за дітей, у неділю – за родини. Сліпі сестри відвідують 
спеціальні комп’ютерні уроки, щоби мати можливість представити перед Святими 
Дарами всі ті численні прохання, які надходять на їхню сторінку на Фейсбуці.

 ÍÎÂÀ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÍÀÑÒÎßÒÅËÜÊÀ 
ÇÃÐÎÌÀÄÆÅÍÍß ÑÑÍÄÌ ÒÀ її ÐÀÄÀ

24–25 липня 2017 року XIII Генеральна Капітула обрала с. Софію Славомиру Лебедо-
вич з Провінції Матері Божої Неустанної Помочі з Польщі Генеральною настоятелькою 
Згромадження Сестер СНДМ на наступні шість років (2017–2023). Почесним головою 
на виборах був Преосвященніший владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ, Апостольський ві-
зитатор для греко-католиків в Італії. Вітаємо новообрану Генеральну настоятельку та 
бажаємо Божого благословення в цьому служінні. На многая і благая літа! 

Капітула також обрала Генеральних дорадниць: с. Дженес Солюк  – друга Гене-
ральна дорадниця (Провінція Христа Царя), с. Миколая Степась – третя Генеральна 
дорадниця (Провінція Святого Йосифа), с. Луїза Цюпа – четверта Генеральна дорад-
ниця (Провінція Святого Архангела Михаїла).

Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ, 
РАДІО ВАТИКАНУ
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

Питання людської праці є актуаль-
ним завжди, в будь-який історичний 
час. Не виняток  – й період служіння 
Митрополита Андрея Шептицького. 
Пропаганда соціалізму й комунізму, 
що використовувала робітників і се-
лян як «засоби» для поширення і ре-
алізації своїх ідей; зловживання вла-
дою з боку підприємців, часті страйки 
й протести, які нерідко доходили до 
кровопролиття. Митрополит Андрей 
як послідовник ідей папи Лева ХІІІ, 
автора енцикліки «Rerum Novarum», 
відстоював права робітників, ство-
ривши соціальну доктрину в Като-
лицькій Церкві. 

Андрей Шептицький у своїх пас-
тирських листах і посланнях неодно-
разово порушував етичне питання 
гідності людини, серед яких: «Хрис-
тиянська робота», «О Квестії соціаль-
ній». Митрополит розглядав у них 
проблему людської праці, тобто того, 
з чим стикається кожен із нас щоден-
но; розмірковував над тим, як саме 
маємо розуміти свою працю. 

Митрополит Андрей Шептицький 
писав, що найперше має бути пра-
вильна позиція людини стосовно сво-
єї праці. Особа не повинна трактувати 
її як якесь приниження чи покарання 
за щось. Праця є невід’ємним аспек-
том людського життя, виявом честі й 
благородства людини. Завдяки праці 
людина здобуває не тільки певні за-
соби для життя свого і своєї родини, 
але й накопичує певні статки чи ма-
єтки, щоб у майбутньому полегшити 
не лише своє життя, але й існування 
своїх дітей. Тому найпершим гріхом 
проти праці є лінивство.

«Стережіться лінивства; в всіх ста-
нах лінивство є заразою, є марнованєм 
свого добра. Бо час до праці є також 
даром Божим і даром цінним, працею 
можна єго змінити на маєток, а дармо-
ванєм та лінивством на власну шкоду. 
Чоловік працьовитий не має часу грі-
шити, є добрим мужем для жени, до-
брим вітцем для дітей, а для сусіда є 
поміччю, добрим приміром; є у него що 
дати убогому, і діти ліпше зможе вихо-
вати; і в господарстві єго порядок, а з 
часом достаток. Противно чоловік лі-
нивий, до праці тяжкий, буде тягаром 
і для родини, і цілої громади; не лише 
маєток змарнує, але через лінивство 
стане з часом неспосібним до праці, 
бо за лінивством війде в єго душу вся-
ка гниль і всяка нечистота моральна» 
(Пастирське послання «Християнська 
робота» 1899 р.).

Важливим аспектом праці є те, що 
певна професія має приносити не 
лише заробіток, але й задоволення. 
Коли людина помилилася з вибором 
фаху, не тільки вона переживатиме 
певний дискомфорт і роздратуван-
ня – її незадоволення, і навіть злість, 
поширюватимуться на інших. Кожен 
має пам’ятати, що аби досягти успіху 
в будь-якій праці, він має чесно тру-
дитися. Якщо особа не працює над 
собою, вона не лише не розвивається 
й не зростає, згодом вона може втра-
тити все, що здобула. 

Іншим важливим аспектом про-
блеми праці є відносини, які мають 
бути між працівником і робото-
давцем, щоб не виникали конфлік-
ти. Важливою річчю, про яку має 
пам’ятати працівник, є те, що він має 

ПОЗИЦІЯ Й ІДЕЇ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
СТОСОВНО ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ
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бути вдячним за нагоду працювати і 
заробляти гроші. Крім того, не забу-
вати, що роботодавець вклав у свою 
справу набагато більше коштів і сили, 
тому цілком справедливим є його 
очікування прибутку від власної ді-
яльності. Отож робітник має відпо-
відально ставитися не лише до праці, 
яку йому доручили, але й не завдавати 
навмисної шкоди інструментам чи ін-
шим засобам праці, тому що від цього 
потерпатиме і власник, й інші люди, 
які працюють на цьому робочому міс-
ці. Людина не може бути заздрісна че-
рез майно іншого. Треба пам’ятати не 
лише те, що кожен заробляє відповідно 
до своїх фізичних чи інтелектуальних 
можливостей, а й те, що кожна справа 
є відповідальністю. Працівник не може 
знати до кінця, з якими труднощами, 
викликами і відповідальністю стика-
ється підприємець та якими саме зу-
силлями йому дається заробіток, що з 
нього він виплачує працівнику платню. 

Щодо роботодавця Андрей Шеп-
тицький ставить інші вимоги. Він на-
гадує, що Бог винагородив його або ж 
його батьків майном за чесну працю 

і старання. Водночас Митрополит за-
стерігав, щоб ніхто не смів користува-
тися своїм становищем для того, щоб 
поводитися як пан над іншими. Най-
частіше це виявляється в тому, що 
роботодавець може не видавати чи 
затримувати зарплату працівникам, 
а отже, маніпулювати робітником для 
власного збагачення. Керівник при-
ватного чи державного підприємства 
має пам’ятати, що людина не є засо-
бом для збагачення. Праця є части-
ною життя, а не товаром, ціна якого 
зростатиме чи малітиме залежно від 
попиту. Нелюдським і мерзенним зло-
чином є надужиття працею людини, а 
затримання чи невиплачування чесно 
заробленої платні є гріхом, що кличе 
про помсту до неба. Таким вчинком 
власник не лише ображає особу, яка 
чесно заробила гроші, але й родину 
працівника, відбираючи засоби для її 
існування. У таких випадках Бог є за-
хисником скривджених робітників. 

Стосовно винагороди Митрополит 
писав, що платня має відповідати ви-
конаній праці. Якщо хтось працює 
краще і виробляє більше продукції від 
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інших або має фізично важчу працю 
чи посаду, що передбачає велику від-
повідальність, такій людині потрібно 
платити більше. Є випадки, коли хтось 
із працівників затримується на роботі, 
тому що цього вимагає власник чи ди-
ректор, тоді такому робітникові нале-
жить доплачувати за те, що він жерт-
вує своїм неробочим часом. Крім того, 
додаткової платні заслуговують особи, 
праця яких передбачає певну небезпе-
ку для їх життя і здоров’я. Зарплатня 
має не лише перевищувати прожит-
ковий мінімум, але й бути достатньою 
для того, щоб кожен не тільки забез-
печив сім’ю, але й зробив певні заоща-
дження на різні життєві випадки.

Що ж стосується робочого дня, то 
Андрей Шептицький вважав, що нор-
мою праці є 8 годин. Працедавець має 
уникати спокуси маніпулювати сво-
їм працівником, щоб отримати біль-
ше продукції, а відповідно й заробіт-
ку. Власник підприємства повинен 
пам’ятати, що він співпрацює з людьми 
й робота має бути нормованою. Особа, 
яка в нього працює, крім обов’язків 
тут, має певні права і відповідальність 
перед сім’єю, батьками, а також роботу 
по господарству. Недопустимо вимага-
ти від робітника того, що є понад його 
фізичні сили й можливості. Кожен 
працівник після виконання обов’язків 
на підприємстві має мати сили для 
своєї сім’ї, дітей і господарства.

Митрополит Андрей не виключав, 
що, на жаль, під час роботи можуть 
траплятися нещасні випадки, які при-
зводять до травм чи взагалі каліцтва, 
позбавляючи особу повноцінно пра-
цювати. В такому разі підприємець чи 
держава, якщо це державна робота, 
зобов’язуються не лише виплатити 
компенсацію, але й забезпечити що-
місячну пенсію, тому що особа внаслі-
док травми, отриманої під час праці, 

втратила можливість забезпечувати 
не тільки себе, але й свою сім’ю.

Андрей Шептицький зазначав, що 
не належить говорити про працю ви-
ключно як про фізичну діяльність. 
Не можемо забувати про роботу ви-
кладачів, науковців, священиків, ви-
хователів. З одного боку, дійсно, люди 
цих професій не докладають великих 
фізичних зусиль, порівняно з ро-
бітниками, ремісниками, селянами. 
Проте, з другого боку, ми не можемо 
не бачити жертовності й віддачі цих 
людей, коли вони стараються вихо-
вати не лише нас самих, але переду-
сім дітей. Мало хто здатен зрозуміти 
й оцінити їх терпеливість, професій-
ність, творчість і ентузіазм, необхідні 
не так для передання певного знання 
чи життєвого досвіду, як для вихо-
вання дітей і молоді гідними людьми 
для суспільства і Батьківщини. 

Підбиваючи підсумки, зауважимо, 
що ідеї і погляди Митрополита Андрея 
Шептицького залишаються актуаль-
ними й у наш час. У житті ми неодно-
разово можемо бачити випадки зло-
вживання службовим становищем 
чи посадою, невиплачування зарплат, 
лінивства, приниження чи не належ-
ного оцінювання праці певних осіб або 
професій. Сьогодні багато хто не лише 
не отримує за свою роботу навіть про-
житкового мінімуму, а й взагалі не має 
можливості працювати. Часто отриму-
вана платня не відповідає професії, яку 
має особа. Митрополит Андрей вкотре 
наголошує на цінності людини. Ко-
жен – незалежно від професії чи поса-
ди – має вбачити в іншій особі не засіб 
для реалізації своїх потреб, а найперше 
людину, яку він повинен не лише пова-
жати і зважати на її права, але й любити 
і шанувати, як себе самого.

Мирослав Горгота, аспірант УКУ
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ÏÀÏÀ ÔÐÀÍÖÈÑÊ
ÏÐÎ ÂÀÆËÈÂIÑÒÜ ÄIÄÓÑIÂ I ÁÀÁÓÑÜ 

Ó ÆÈÒÒI ÐÎÄÈÍÈ

«Як же важливими є дідусі й ба-
бусі в житті родини для того, щоби 
передавати суттєву для кожного 
суспільства спадщину людяності й 
віри!» – наголосив Папа на молитов-
ній проповіді про старця Симеона і 
пророчицю Анну.

Папа Франциск у своїх промовах та 
інтерв’ю, зокрема адресованих моло-
ді, не оминає теми необхідності спіл-
кування між поколіннями. Про це він 
пригадував і в цьогорічному посланні 
з нагоди Всесвітнього дня молоді, що 
відзначався на місцевому рівні. Ко-
ментуючи подячну пісню Пресвятої 

Богородиці «Величай, душе моя», він 
вказував на те, що в ній можемо по-
бачити, наскільки Марія знала Боже 
Слово, адже кожен її рядок перегуку-
ється зі Старим Завітом:

«Юна Ісусова Мати добре знала 
молитви свого народу. Без сумніву, 
їх Її навчили батьки, дідусі й бабусі. 
Наскільки ж потрібним є передаван-
ня віри від одного покоління до дру-
гого! В молитвах, яких нас навчили 
наші предки, вміщений прихований 
скарб – духовність, що існує в культурі 
простих людей і яку називаємо народ-
ною побожністю», – написав Папа.
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А в березні 2015 року Наступник 
святого Петра присвятив цінності ді-
дусів і бабусь та важливості їхньої ролі 
в родині цілу катехизу з нагоди загаль-
ної аудієнції, зазначаючи, що й він сам 
ототожнює себе з ними, адже також 
належить до цієї вікової категорії. Він 
скерував свою думку до євангельських 
постатей Симеона й Анни, про яких 
святий Лука згадує, розповідаючи 
про подію Стрітення. Євангелист не 
приховує їхнього віку, одного називає 
«старцем», а про пророчицю Анну чіт-
ко говорить, що мала 84 роки.

«Євангелія розповідає, що вони 
щодня з великою вірніс-
тю протягом довгих ро-
ків очікували приходу 
Бога. Того дня вони 
бажали побачити 
Його, збагнути зна-
ки, відчути початок. 
Можливо, вони на-
віть змирилися з 
тим, що не доживуть 
до цього моменту, але 
оте довге очікування 
займало все їхнє життя: 
вони не мали важливішого 
заняття, ніж чекати Господа й мо-
литися. І ось, коли Марія і Йосиф 
прийшли до храму, щоб виконати 
приписи закону, Симеон і Анна в по-
риві вирушили назустріч, натхненні 
Святим Духом. В цю мить тягар віку 
й очікування зник. Вони розпізна-
ли Дитя й віднайшли нові сили для 
нового завдання: дякувати і свідчи-
ти про цей Божий Знак», – зазначив 
Наступник святого Петра.

«Дорогі дідусі й бабусі, дорогі осо-
би похилого віку, ступаймо слідами 
цих надзвичайних старців! – закликав 
Папа. – Ставаймо також і ми трохи по-
етами молитви, відчуваючи смак у до-

биранні власних слів, пристосовуймо 
ті, яких нас навчає Боже Слово. Мо-
литва похилих віком, дідусів і бабусь – 
це великий дар для Церкви! Це – ба-
гатство! Це велика ін’єкція мудрості 
для всього суспільства, насамперед 
для того, яке надто зайняте роботою, 
заклопотане і розсіяне».

У цьому контексті Святіший Отець 
вказав на приклад свого попередни-
ка Венедикта XVI, який «прийняв рі-
шення провести останній етап свого 
життя в молитві та слуханні Бога». 
«Цивілізація, в якій більше не мо-
ляться,  – це цивілізація, де старість 

втратила сенс. І це страшно. 
Ми насамперед потре-

буємо похилих віком, 
які моляться, бо ста-

рість нам дана саме 
для цього»,  – про-
цитував Папа «ве-
ликого мислителя» 
минулого століття 
Олів’є Клемана, до-

даючи, що «молит-
ва похилих віком  – це 

щось прекрасне».
За словами Наступника 

святого Петра, похилі віком особи 
можуть «дякувати Господеві за отри-
мані добродійства та заповнювати 
порожнечу невдячності». Можуть та-
кож «молитися за очікування нових 
поколінь та давати гідність пам’яті 
й жертві минулих». Амбітній молоді 
можуть пригадувати, «що життя без 
любові  – це черстве життя», боязку 
юнь запевняти, що «тривогу перед 
майбутнім можна перемогти», а над-
то самозакоханих навчити, «що біль-
ше радості в тому, щоб давати, ніж 
отримувати».

Джерело: Радіо Ватикану

Молитва 
похилих віком, 

дідусів і бабусь – 
це великий дар для 

Церкви! 
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«ДОПОМОГТИ ДІТЯМ-ХРИСТИЯНАМ НАВЧИТИСЯ 
МИСЛИТИ ПО-НОВОМУ – ЦЕ ЗАВДАННЯ КОЖНОГО 
ВЧИТЕЛЯ І СВЯЩЕНИКА» – ДИРЕКТОР ШКОЛИ
СВ. СОФІЇ О. ЙОАН ЛУБІВ, ЧСВВ

– Отче Йоане, Ви маєте душ-
пастирський досвід праці з ді-
тьми українських заробітчан, 
емігрантів у Португалії. Що для 
Вас означає бути директором 
християнської школи у Львові? 
Це робота чи щось більше?

– Головне завдання людини в 
школі, ким би вона не була – вчи-
телем, директором чи іншим пра-
цівником, це насамперед дбати про 
дітей, наше майбутнє, про те, як ви-
ховати молодих громадян, нових 
людей для держави з новим спо-
собом мислення. Якщо говорити 
конкретніше про директорство в 
християнській школі, то ціль – ко-
ординувати, керувати планами ді-
тей і, звісно, нести духовність, світ-
ло Євангелія, Христа у їхній світ.

– Яким має бути підхід до ді-
тей у такій християнській шко-
лі: ближчим до звичайного 
шкільного чи до священичого? 

– Для мене школа – це насам-
перед життя певного колекти-
ву людей і молодого покоління. 
Діти вчаться жити вже в школі. 
Наш підхід  – незважаючи на те, 
мирянин ти чи священик, нести 
дітям щось своїм прикладом, а 
не тільки словами, виконуючи 
те чи інше служіння відповідно 
до завдання. Особисто вважаю, 
що підхід має бути відкритий на 
спілкування, на те, що вони праг-
нуть, чого очікують. Треба на-
вчитися слухати, коли діти щось 
пропонують, вміти поставити 
запитання так, щоб побачити, 
що в них є найоригінальніше та 
найоп тимальніше, тому що в них 
світ є вже свій. Це нове поколін-
ня, і ми б мали підхопити їхню 
творчість, креативність і водно-
час дбати про добре виховання.

– Чи плануєте внести якісь 
зміни в школі? Модернізацію 
навчання, наприклад?

– Школа існує вже 16 років, і 
її педагогічний колектив має ве-
ликий досвід та багато здобутків. 
Та якщо я й можу запропонува-
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ти щось від себе, то це світ Біблії. 
Адже відчувається, що в сучасно-
му суспільстві людина мислить 
різними категоріями, навчаючись 
із різних підручників, і не заува-
жує, як Бог виховує людей. Тому я 
постановив, що основне – показа-
ти, як у Біблії є життя, розвиток, 
і цим усім керує Господь. Тому ця 
зміна має навчити дитину, що Бог 
її провадить ще зі школи святої 
Софії, веде за руку через нас як 
посередників, які відповідають 
на заклик чинити Його волю. 

– Яким Ви бачите майбутнє 
школи та дітей?

– Майбутнє? По-перше, це бу-
дуть люди з новим мисленням. 
По-друге, коли вони виховуються 
в атмосфері тепла й любові, де є 
літургія, Святе Причастя та спо-
відь, то майбутнє цих дітей буде 
великим, але воно залежить від 
співпраці з Богом. Вони матимуть 
добрий фундамент, адже ми вчи-
мо їх концентруватися не тільки 
на результаті, а й на процесі, вчи-
мо мислити та відрізняти добро 
від зла. Дитина зможе винести зі 
школи те, що вона там надбала.

– Як, на Вашу думку, вберег-
ти дитину від поганих впливів?

– Це можна зробити в простий 
спосіб: обговорювати ті чи ті си-
туації і ставити запитання так, 
щоб дитина шукала відповідь у 
духовних джерелах, але насампе-
ред, щоб вона вміла чітко відріз-
нити, що є добрим, а що – злим. 
Наприклад, обміркувати пробле-
му впливу сучасного світу, тих, що 

зійшли з Божої дороги, показу-
ючи таким чином, що є дорога з 
Господом, а є без нього, наскіль-
ки важливо гармонізувати свою 
волю з волею Божою, при тому в 
цих питаннях не нав’язувати своє 
бачення, а дати дітям можливість 
самим зробити певні висновки.

– І наостанок, що Ви побажа-
єте нашим читачам?

– Зростайте в Божій Мудрості та 
Любові, допомагайте нашій школі 
св. Софії, щоб вона могла розвива-
тися, бо такий заклад є важливою 
частиною побудови нового спосо-
бу мислення та нової України.

Розмовляв студент ІІ курсу 
факультету журналістики  

Національного університету ім. І. Франка 
Михайло Сокульський

КОЛИ ДІТИ
ВИХОВУЮТЬСЯ 
В АТМОСФЕРІ 

ТЕПЛА Й ЛЮБОВІ,
ДЕ Є ЛІТУРГІЯ,

СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ 
ТА СПОВІДЬ, 

ТО ЇХНЄ МАЙБУТНЄ 
БУДЕ ВЕЛИКИМ, 

АЛЕ ВОНО 
ЗАЛЕЖИТЬ 

ВІД СПІВПРАЦІ 
З БОГОМ
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О. ДОРОТЕЙ ШИМЧІЙ, ЧСВВ (16 верес-
ня 1915, с. Старі Петликівці, нині Бучацький 
район — 3 грудня 2016, м. Бучач) – свяще-
ник Української Греко-Католицької Церк-
ви, василіянин, душпастир серед україн-
ських емігрантів у Бразилії та Аргентині, 
педагог, письменник. Шість років служив 
у Кристинопільському монастирі Святого 
Юрія. Опісля почалася місіонерська праця 
в Бразилії – 14 років, Аргентині – 22 роки, 
Парагваї – 2 роки, Італії – 7 років, Україні – 
21 рік: у цих країнах о. Доротей трудився як 
священик-місіонер, магістр новіціату,  ди-
ректор школи, протоігумен, духівник і викла-
дач семінарії, християнський письменник. 
З-під пера о. Доротея вийшли у світ близько 
20 книг. Серед останніх видань – тритомний 
підручник духовної молитви – «Розмови з 
Богом» та «Світло Євангелія у проповіді свя-
щеників». Отець є автором більше 2000 про-
повідей, провів понад 50 місій та реколекцій 
та понад 2000 конференцій.

О. ПЛАТОНІД ФІЛЯС, ЧСВВ (27 вересня 
1864, с. Добрячин коло Сокаля – 16 червня 
1930, м. Дрогобич) – український церков-
ний та громадсько-політичний діяч у Га-
личині, священик-василіянин. Діяльність: 
випуск молитовника «Гостинець», редак-
ція журналу «Місіонар», реорганізація гім-
назії у м. Бучач в «Місійний інститут ім. св. 
Йосафата», відкриття Центральної духо-
вної греко-католицької семінарії у Моравії 
(Республіка Чехія). 

ПОКЛИКАНI,
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О. ІСИДОР ПАТРИЛО, ЧСВВ (30 листопада 1919,  
м. Судова Вишня на Львівщині – 27 жовтня 2008, 
Брюховичі (ВІФБС). Був членом редакційної 
комісії для підготовки нового перекладу Свя-
того Письма українською мовою, директором 
Римського василіянського видавництва «За-
писки ЧСВВ» та «Української духовної бібліоте-
ки». Очолював літургійну комісію, яка виконала 
український переклад Молитвослова та інших 
богослужбових текстів. Також був радником 
Священної Конгрегації для Східних Церков. 
Брав участь у комісії для підготовки Кодексу 
Канонів Східних Церков. Відомий науковець, 
автор праць з історії української Церкви. У 
1944 році захистив докторську дисертацію на 
тему «Педагогія Київської Академії 1631-1817» 
в Празі, у 1953 році – докторську дисертацію у 
Папському інституті святого Томи в Римі на тему 
«Петро Могила і його Академія. Причини до сту-
дій про знання і поширення св. Томи в Україні», 
а у 1961 – докторат з канонічного права у Пап-
ському Латеранському університеті.

О. ДАМ’ЯН БОГУН, ЧСВВ (18 березня 1910, 
с. Цеблів на Львівщині – 17 грудня  2008, 
м. Львів). Належить до когорти найвизна-
чніших постатей в історії Церкви. Прав-
дивий сповідник віри, історик, архівіст, 
за плечима якого: сімдесят років важкої 
душпастирської праці, чотири десятиліття 
випробувань у новітніх катакомбах, ста-
лінські концтабори, провід над найбіль-
шою монашою спільнотою переслідуваної 
Церкви й два десятки років легального 
служіння в незалежній Україні. 

ЩОБ
СЛУЖИТИ!

ХУДОЖНИК МИХАЙЛО ГЕРЕК
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«ВІДПУСТІТЬ СВОЮ ДИТИНУ 
ВЧАСНО – ІНАКШЕ МОЖЕ БУТИ БІДА» –

ГАНС-ВОЛЬФ ГРАФ

– Які основні помилки батьків у 
вихованні дітей?

– У кожному з нас живе внутріш-
ня маленька дитина, яку ми несемо 
з собою протягом усього до-
рослого життя. І, на жаль, 
вона нагромадила не 
лише позитивні 
спогади, але й бу-
кет підсвідомих 
негативних про-
грам, настанов 
і страхів, які їй 
«подарували» 
ще в ранньому 
дитинстві. 95% 
таких страхів є 
фіктивними.

Позбутися цього 
непотребу насправді 
дуже складно з кількох при-
чин. По-перше, ми всотали ті пере-
конання і бачення світу несвідомо, 
коли були ще малятами. По-друге, 
ми почуваємося винними, якщо 

намагаємося скинути руйнівний 
багаж.

І ось стається так, що всі ці на-
станови й страхи ми починаємо 

прищеплювати, чи то пак 
нав’язувати, своїм дітям 

із перших днів їхнього 
життя, думаючи, що 

з нашими пере-
конаннями вони 
стануть щасли-
вішими, ніж ми. 
Абсолютна нісе-
нітниця!

Батьки час-
то роблять ди-

тину частиною 
себе. Особливо це 

стосується матусь, 
адже чоловіки відпус-

кають легше. Часто гіперо-
піка триває навіть не до повноліт-
тя чада, а протягом усього життя 
дитини. І це біда, бо надзвичайно 
важливо відпускати вчасно.

Виховання не дресирування – надмірна любов батьків до своїх дітей 
здатна покалічити обидва покоління. Де прийнятна межа і коли слід вчасно 
спинитися та відпустити своє чадо? Чому хвороби дітей – це наслідки психо-
логічних проблем тата і мами? Яким чином батьки повинні взаємодіяти як 
партнери? Чому перші чотири роки малюка є найважливішими для всього 
його подальшого життя?

Про свідоме батьківство і рецепти виховання щасливих дітей розповів відо-
мий німецький психолог, педагог, фінансовий консультант Ганс-Вольф Граф, 
який нещодавно провів у Івано-Франківську серію тренінгів для батьків і освітян.

Щоб навчити 
дитину ловити рибу, 

не треба 
робити це замість неї, 
досить дати вудочку 

і показати, як нею
користуватися
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Ви мені не повірите, але багато 
моїх клієнтів так і не змогли емо-
ційно попрощатися з матерями і 
батьками, з усіма їхніми каталога-
ми негативних настанов, незважа-
ючи на те, що ті вже давно померли.

Одна 65-літня жінка, професор, 
яка захистила дві докторські дисер-
тації, до поважного віку боялася, 
аби мама не насварила її за щось, 
хоча та багато років назад відійшла 
на небеса. Через два роки терапії 
нам таки вдалося домогтися за-
вершення цього гнітючого процесу. 
Ми пішли на кладовище до могили 
її матері, щоб нарешті попроща-
тися на емоційному рівні. Та жінка 
прожила ще вісім років, і, як вона 
зізналася перед своєю смертю, це 
були найкращі роки її життя.

– Чому так важливо вчасно 
відпустити дітей?

– Це жорстоко, коли замість 
того, аби допомагати маленькій 

людині стати внутрішньо вільною і 
самостійною, навчити брати відпо-
відальність за власне життя, її про-
сто роблять частиною свого майна, 
яке постійно захищають від усього 
світу. Ба більше, мама ще й пиша-
ється тим, що дорослі діти й досі 
тримаються за її спідницю. Бать-
ки, отямтеся! Це ж несправедливо! 
Щоб навчити дитину ловити рибу, 
не треба робити це замість неї, до-
сить дати вудочку і показати, як 
нею користуватися.

– Який вік у психологічному роз-
витку дитини є найважливішим?

– Лише приблизно в чотири 
роки дитина вперше відкриває 
для себе власне «Я». Досі, напри-
клад, дівчинка Надія, коли хотіла 
щось про себе сказати, то говори-
ла не «я хочу», а «Надя хоче». Адже 
дитина ще не усвідомлювала, що 
означає «Я», де його межі й чим 
воно наповнене.
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У перші чотири роки життя 
когнітивні можливості мозку ще 
слабо розвинуті, аби мислити аб-
страктно і критично. 

В цей час маленька людина, 
наче губка, всотує в себе те, що ба-
чить навколо, сліпо наслідує бать-
ків. Саме тому ці чотири роки не 
тільки дуже важливі, але можуть 
бути і вкрай небезпечними – якщо 
батьки недбало поставляться до 
виховання малечі.

У цей період вирішується, ким 
виросте дитина: полохливим зайцем 
чи сміливою та відкритою до світу 
особистістю. Досвід, закарбований 
протягом перших чотирьох років 
життя, може стати доволі травма-
тичним для подальшого майбутньо-
го. Це, зокрема, можуть бути болючі 
моделі поведінки, які дитина проне-
се з собою крізь дорослі роки. Адже 
майже всі страхи, комплекси й на-
станови, які ми маємо в наплічнику 
життя, нам насадили ще в ранньому 
дитинстві. Зазвичай, батьки.

Це не означає, що одразу після 
народження в дитячу голову тре-
ба запхати все, що буде необхідне 
для подальшого життя. За цей час 

малюк повинен навчитися, що має 
право цікавитися всім, випробову-
вати себе в різних сферах, запитува-
ти про все, що хоче, і найголовніше – 
дитина мусить розуміти, що робити 
кроки і помилки не страшно.

– Яку систему покарань для 
дітей вважаєте найбільш ефек-
тивною?

– Якщо покарання стає злою 
помстою батьків, то втрачається 
його сенс. Коли малюк не дотри-
мався домовленості, яку уклав 
із батьками, то покарання є пра-
вильним рішенням. Але про його 
форму можна домовлятися з самою 
дитиною – нехай вона собі її вибере.

Я завжди практикував таке з 
власним сином Крістіаном. Ви не 
повірите, але він завжди пропону-
вав значно дієвіші покарання, ніж 
я: коли пропозиція йде від дитини, 
це свідчить про усвідомлення нею 
провини. Відповідно, й результат не 
забариться.

Важливо, що й Крістіан мені 
чи дружині вигадував покарання, 
якщо ми завинили перед ним. На-
приклад, одного разу я забув по-
передити сина, що не заберу його з 
гуртка, аби відвезти на святкуван-
ня дня народження найкращого 
друга. Тож я мав бавитися з Кріс-
тіаном не лише увечері в середу і 
п’ятницю, а ще й у суботу.

Батьки і діти повинні стати 
партнерами: тоді вони виростуть 
вільними особистостями й завжди 
братимуть на себе відповідаль-
ність за власне життя. Радість від 
життя і життєву силу дитина роз-
виває тоді, коли відчуває, що може 
собі довіряти.

До речі, дуже важливо, 
щоб обоє батьків 
дотримувалися

єдиної стратегії у вихованні,
 інакше дитина навчиться 

маніпулювати цими 
суперечностями
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– До яких наслідків 
може призвести таке 
покарання, як руко-
прикладство?

– Дитина ніколи не за-
буде, що до неї постави-
лися нечесно. А вдарити 
за те, що завинив,  – це 
якраз дуже нечесний 
вчинок, адже тато чи 
мама є втричі сильніши-
ми від малюка. Батьки, 
які застосовують фі-
зичну силу, навіть якщо 
йдеться про невідчут-
ний ляпас, – або занадто 
дурні, або просто ліниві 
й не хочуть шукати аль-
тернативу. Їхні діти все 
життя підсвідомо відчу-
ватимуть агресію щодо 
батька чи матері, які під-
німали руку на них.

Ба більше, такі діти по-
тім у дорослому житті ще 
й можуть підсвідомо при-
тягувати до себе людей, 
які їх зневажатимуть, 
принижуватимуть, або ж ситуації, 
в яких почуватимуться несправед-
ливо обра женими. 

Бо ж вони із самого дитинства 
звикли до відповідної моделі сто-
сунків. До речі, саме в таких авто-
ритарних сім’ях виросли всі відомі 
в історії диктатори: Гітлер, Сталін, 
Мао Цзедун…

– Нещодавно Україною про-
котилася серія дитячих са-
могубств, до яких призвела 
участь у так званій смертель-
ній грі, яку популяризували в 

соцмережах. Чому діти стають 
жертвами таких течій?

– Йдеться про потребу дитини 
заявити про себе. У неї відсутній 
зв’язок як із собою, так і зі своїм 
оточенням, й щоб завоювати ува-
гу, тепло, прихильність, визнання 
власної цінності, дитина зважу-
ється на відчайдушні ігри. 

Таким підліткам, як правило, 
бракує любові. 

Вони потрапляють під вплив 
тих, хто дає можливість нарешті 
бути побаченим і почутим, навіть 
якщо йдеться про цілковито про-
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типриродні способи. Це своєрід-
ний крик про допомогу.

Делікатнішим виявом цього яви-
ща можна вважати також фарбу-
вання волосся в кольори веселки, 
ірокези, пірсинг по всьому тілу 
тощо. Йдеться про підсвідомий 
меседж світу: «Нехай я виглядаю 
жахливо, але я є! Побачте мене на-
решті!».

– Такий науковий напрямок, 
як психосоматика, стверджує, 
що хвороби дітей є віддзерка-
ленням психологічних проблем 
їхніх батьків, принаймні до під-
літкового віку. Чи є в цій теорії 
зерно істини?

– Безумовно. До речі, це стосу-
ється і дорослих. Будь-яка недуга 
виникає внаслідок ослаблення 
імунної системи – коли людина не 
змогла впоратися з якимось не-
гативним психологічним станом, 
емоціями. Хвороба  – це послання 
душі через тіло. Якщо діти хворі-
ють, їхнім батькам треба звернути 
увагу на себе або стосунки в сім’ї.

– Протягом тижня ви мали 
чимало зустрічей із місцевими 
працівниками освітніх уста-
нов  – учителями, методистами 
директорами… За вашими спо-
стереженнями, в чому головна 
проблема педагогів?

– Головна проблема  – це мізер-
на оплата праці, хоча вчителі мали 
б заробляти найбільше в державі. 
Окрім цього, вони повинні переста-
ти надалі бачити себе лакеями сис-
теми, а стати лише педагогами. З 
грецької слово «педагог» перекла-
дається як «друг дитини в іграх»…

Кожен педагог є вчителем, але 
далеко не кожен вчитель є педа-
гогом, тобто тим, хто допомагає 
дитині розкривати потенціал та ін-
тереси. Важливо розуміти, що діти 
мають зростати внутрішньо віль-
ними. Ус піху в цій справі досягають 
тоді, коли одночасно працюють і з 
дітьми, і з батьками, і з педагогами.

Важливо розуміти, що діти ма-
ють зростати внутрішньо вільними.

– Але майбутніх вчителів цьо-
го не навчають в університетах…

– Не варто обмежуватися тіль-
ки вивченим у виші, не забуваймо 
про самоосвіту. Якщо вчитель не 
відчуває в собі внутрішнього по-
клику до роботи з дітьми, він му-
сить покинути цю професію.

Нинішні вчителі та виховате-
лі через років 20 не будуть затре-
буваними, оскільки вже сьогодні 
маємо широкий доступ до різних 
даних величезного обсягу. А нині 
вчителі, на жаль, слугують лише 
провідниками інформації.

Варто зазначити, що педагог 
бу де потрібний завжди і в будь-
якому суспільстві, хоч сучасна 
форма шкільної освіти й зали-
шиться в минулому.

Натомість працюватиме школа, 
для якої пріоритетним буде індиві-
дуальний підхід.

Якщо держава триматиметься 
за стару систему, намагатиметься 
бути виключно контролером, вона 
швидко зазнає краху. 

Важливе компетентне управлін-
ня, а не віддавання наказів згори.

Наталія МОСТОВА, 
«МІСТО»
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ÏIÑËß ÏÎÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÓ
ÑÏÀÑÀ ÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÎÃÎ
Ç ÂÀÒÈÊÀÍÓ ÕËÎÏÅÖÜ Ó ÒÅÐÍÎÏÎËI 
ÂÈÐIØÈÂ ÎÕÐÅÑÒÈÒÈÑß

Сопілкар з Миколаївщини шукає хресного батька. Хлопець із дитин-
ства не ходив до церкви і не був хрещений. Проте після відвідин Тернопо-
ля і побаченого Нерукотворного Образу з Ватикану Владислав Козаченко 
змінив своє життя і почав відвідувати храм та молитися.

– Я родом з Миколаївської облас-
ті, з Первомайська. В дитинстві жит-
тя подарувало мені випробування 
вулицею. Через сімейні чвари я часто 
втікав з дому, брав зі собою лише со-
пілку, на якій я навчився грати сам. 
Коли був ще неповнолітнім, втратив 
матір і вперше вирушив Україною в 
пошуках кращого життя. З Тернопо-
лем познайомився у 2009 році. Вра-
ження про це місто запали глибоко 
в душу. Ніде тоді я ще не чув щирої 
української мови і не бачив звичаїв, 
про які розповідала моя вчитель-
ка української мови та літератури. 
Вона вчила любити Україну такою, 
якою вона була, є і буде. З першого 
ж візиту мені Тернопіль дуже сподо-
бався, – розповів Владислав.

У рідному Первомайську хлопець 
був журналістом на місцевому кана-
лі. Пішов працювати туди, незважа-
ючи на критику рідних.

– Мені казали: «Це погана ідея, 
знайди собі нормальну роботу й будь 
як усі! Бери приклад зі своїх дідів: 
вони багато працювали при Радян-
ському Союзі й жили добре». Я  ні-
кого не слухав і все-таки пішов за 
оголошенням й за покликом душі... 
На мене зі здивуванням подивилися 

на студії, але все ж дали завдання, 
з яким я впорався на відмінно. На 
телеканалі я навчився літературної 
української мови, – каже хлопець.

Взимку Влад знову відвідав місто і 
вперше побував у катедрі. Якраз у той 
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час там перебував Нерукотворний Об-
раз Спаса, привезений із Папської за-
христії. Хлопець каже, що побачене пе-
ревернуло його світогляд і він вирішив 
охреститися та переїхати в Тернопіль.

– Мені було трішки боязко, бо 
раніше я до церкви рідко ходив. До 
2014 року – взагалі не бував, не знав 
жодної молитви. Дочекавшись сво-
єї черги, я побачив зблизька образ. 
Закрив очі, попросив Ісуса, щоб в 
Україні було все добре, попросив за 
те, що мене найбільше турбувало, 
і випадково торкнувся захисного 
скла ікони шапкою, яку тримав у 
руці, – розповідає Владислав. 

– У рідному місті вечорами ви-
слуховував настанови батька, що я 
неправильно живу і не до тієї церк-
ви пішов... Я йому розповідав, що в 
Тернополі побачив світ, ліпше жит-
тя, справжню Україну, і хотів би вли-
тися в культуру і життя улюблено-
го міста. На що у відповідь чув самі 
лише лихі слова й заборони. Далі я 
для себе твердо вирішив, що більше 
ніколи не повернуся в рідне місто. 
Зібрав з духом, купив білет на Тер-
нопіль і поїхав.

Влад каже, що в Тернополі він не 
переставав думати про Бога та про 

життя. Щовечора одягав все ту ж 
шапку  – перед сном, на кілька хви-
лин – замість молитви. Згодом відчув, 
що хоче жити інакше, бути ближчим 
до Бога, навчитися молитися.

Пішов до Архикатедрального Со-
бору, розповів отцям у захристії, що 
нехрещений та власну історію про 
Нерукотворного Спаса, про шапку, 
яка стала духовною річчю і симво-
лом віри в Бога. Вивчив основні мо-
литви, ходив на недільні й святкові 
літургії в катедру. Здав «іспит» на віру.

– Прочитавши стисло викладену 
Біблію в Катехизмі, мені захотілося 
змінити своє життя і не боятися хо-
дити до церкви. 

Щоб інтегруватися в християн-
ське життя, треба мати духовних на-
ставників, на яких Церква покладає 
велику відповідальність – бути хрес-
ними батьками, брати участь в духо-
вному вихованні. 

Греко-Католицька Церква не об-
межує вік, для якого потрібні при хре-
щенні хресні батьки. Я не боюся визна-
ти, що виріс на вулиці, виховувався і 
пізнавав навколишній світ самостійно. 

Маю бажання почати життя за-
ново, хоч і у 27, отримати вищу осві-
ту, створити сім’ю. Хресні стануть 
мені новими батьками. Наразі шу-
каю хресного батька. 

Це має бути повнолітня людина 
(ліпше – старша за мене), практику-
ючий християнин-католик східного 
обряду, в церковному шлюбі або са-
мотній, але він повинен усвідомлю-
вати відповідальність, яку покладе 
на нього Церква, – говорить Влад.

Обряд хрещення планується од-
разу, тільки-но знайдеться така лю-
дина, в Архикатедральному Соборі в 
Тернополі, пише «Доба».
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ЗВОРУШЛИВА 
ПРОМОВА
ДЖИМА КЕРРІ
ПРО НАСЛІДУВАННЯ
ХРИСТА

Голлівудський актор зустрівся з 
колишніми злочинцями та в’язня ми. 
Таким Джима Керрі ви ще не бачили! 
Відомий своїми комедійними ролями 
у фільмах «Ейс Вентура: розшук до-
машніх тварин» і «Маска», цього разу 
він серйозно й щиро розповів про 
свою віру. «Я вважаю, що страждання 
веде до спасіння. Якщо серйозно, то 
це єдина дорога. Ми повинні прийня-
ти це, не заперечувати, а зрозуміти».

На життєвому шляху коміка – чи-
мало історій, позначених терпін-
ням і стражданням. З 15-ти років 
він змушений був працювати, щоб 
допомогти грошима своїй родині, з 
цієї причини не зміг закінчити шко-
лу. Обидва його шлюби закінчили-
ся розлученнями, тому багато років 
Джим страждав від депресії. В інтер-
неті можна знайти багато інформації 
про те, як він лікувався від алкоголь-
ної та наркотичної залежності, шукав 
себе в різних релігіях. Сьогодні його 
слова пропонують нам подивити-
ся на Хрест, на якому був розіп’ятий 
Ісус, як на дорогу для нас самих: «Тоді 
(в стражданні,  – прим. ред.) я мусив 
прийняти одне з двох можливих рі-
шень: або повернутися до воріт від-
мови, за якими – помста і заподіяння 
шкоди собі й близьким, або повер-
нутися до брами прощення, що веде 

до благодаті. Ваша присутність тут 
вказує на те, що ви вже прийняли для 
себе це рішення. Ви вирішили пройти 
через двері благодаті прощення. Так 
само, як це зробив Ісус на Хресті. Він 
настільки сильно страждав і був так 
виснажений, що навіть почав сумні-
ватися. Відчув себе цілковито спусто-
шеним. Так само, як всі ви». 

Керрі також говорив про боже-
ственне походження кожної клітини 
нашого тіла і про те, як ми можемо 
стати серцем і очима Бога завдяки 
служінню світові своєю працею.

Слухачами актора були підопічні 
«Homeboy Industries»  – центру, який 
заснував у Лос-Анджелесі єзуїт о. Грег 
Бойл, S.J. Це колишні злочинці та 
ув’язнені, які отримують можливість 
адаптуватися до здорового функціо-
нування в суспільстві та родині.

Підопічні Центру працюють в 
авторській пекарні, кав’ярні, пунк-
тах громадського харчування, вони 
відкрили інтернет-магазин одягу 
та втілюють в життя інші власні іні-
ціативи. Водночас вони отримують 
величезну підтримку у вигляді віри, 
надії та любові. Із допомогою прихо-
дять, як можемо бачити, також відо-
мі голлівудські актори.

За матеріалами aleteia.org
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ЙОСИФ ЗАВАДЯК, ЧСВВ († 1956) –
В’ЯЗЕНЬ БЕЗБОЖНОЇ СИСТЕМИ

29 липня 2017 р. на місці замаху на о. Йосифа Завадяка, ЧСВВ, біля с. Рокосо-
во посвячено фігуру Ісуса Христа, який несе Хрест, в оточенні апостолів.

16 липня 1950 р. у с. Діброва Тячівського району органи МДБ СРСР заарешту-
вали о. Йосифа Василя Завадяка, ЧСВВ. На нього було заведено кримінальну 
справу № 2773. Радянська влада запідозрила його, як і всіх неугодних, в анти-
радянській діяльності. Переказ російського тексту подано з використанням 
характерної лексики.

У період окупації території За-
карпаття мадярсько-фашистськи-
ми окупантами Завадяк під час бого-
служень систематично виступав з 
проповідями антирадянського зміс-
ту, в яких зводив огидні наклепи на 
радянську дійсність і комуністичну 
партію, закликав віруючих доклас-
ти всіх зусиль, щоб не допустити ра-
дянську армію на Закарпаття. 

Після визволення Закарпатської 
області радянськими військами 
Завадяк продовжував виступати 
в церкві з проповідями антирадян-
ського змісту, орієнтуючи вірую-
чих на швидку зміну існуючого на 
Закарпатті державного устрою, в 
результаті нібито поразки СРСР у 
війні з Англією та Америкою. 

Арештували й обшукали. Зна-
йшли: паспорт, військовий квиток, 
свідоцтво про народження, фото-
картку, попередження про неспла-
ту обов’язкового держстрахування 
на суму 1975 руб. 50 коп., портмоне 
старе 1  шт., намисто з хрестиком 
1 шт., зошит записів новонародже-
них і хрещених [в оригіналі прото-
колу – вновьнародженых]. 

Потім ще 15 грудня 1950 р. прий-
шов судовий виконавець конфіс-
ковувати майно засудженого мо-
наха Йосифа, але мусів скласти 
«Акт про неспроможність». 

Отця Йосифа тримали під вар-
тою і допитували у тюрмі № 1 УМВС 
Закарпатської області в Ужгороді.

Зрозуміло, що було поставлено 
завдання засудити й заслати на Си-
бір, а все решта  – це формальність, 
видимість чесного і гуманного суду. 
Однак вартувало перечитати близь-
ко ста сторінок невиразної писани-
ни слідчих, бо вони залишили нам, 
самі того не усвідомлюючи, навіть 
попри те, що багато чого було зни-
щено, дорогоцінну пам’ятку про 
слугу Божого о.  Йосифа Завадяка, 
ЧСВВ. (До речі, хресне ім’я Василь 
ні разу не згадується у кримінальній 
справі, лише монаше ім’я Йосиф. І це 
незвично, бо радянська влада прин-
ципово визнавала тільки «граждан-
ське» ім’я, таким чином демонструю-
чи зневагу до духовного сану). 

Перейдімо до фактів, які з точ-
ки зору радянської влади дово-
дять злочинність о. Йосифа. 



№9 (293)

41
український
католицький
часопис 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

Дописував до журналу «Благо-
вістник», що виходив в Ужгороді й 
був друкованим органом монахів 
ордену василіян.

Як настоятель монастиря ва-
силіян в с. Боронява проводив 
антирадянську агітацію серед 
жителів села уніатського віроспо-
відання, орієнтуючи їх на Римський 
Престол, налаштовуючи проти 
православ’я. По закінченні Служ-
би Божої говорив таке: «Вірники! 
Комуністи хочуть ліквідувати нашу 
Церкву, нам треба триматися сво-
єї віри і Папи Римського. Я думаю, 
ніхто не позволить на себе надіти 
залізне ярмо»,  – так він говорив 
влітку 1947 р., як кажуть свідки.

Неодноразово висловлювався, 
що в Радянському Союзі більшови-
ки всі церкви знищили, побудували 
в них конюшні і клуби. Вів агітацію 
проти переходу на православ’я. Ка-

зав: «У Союзі при владі комуністи, 
які носять п’ятикутну зірку і черво-
ні знамена, та ви знаєте, як сказано в 
Біблії про звіра, що намагається по-
жерти людей; це червоний дракон, 
що хоче заволодіти всім світом». Ще 
Завадяк говорив про антихриста. 
1946–1947 рр. кожної неділі по обіді 
одурманював дітей шкільного віку. 

Після того, як у с. Сокирниця 
греко-католики об’єдналися в одну 
православну церкву, Завадяк на 
Паску 1946 р. в огороді Зайди, який 
зараз перебуває у виправному табо-
рі, святив паски і закликав людей не 
ходити в православну церкву, а в мо-
настирську в с. Боронява. Після того 
нелегального богослужіння, досі 
об’єднані з православними, греко-
католики почали ходити в монастир. 

У Бороняві людям говорив, 
щоб потерпіли трохи, бо скоро все 
переміниться. 
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У с. Діброва Тячівського району 
«з уніятської Біблії» румунською 
мовою зачитував, оскільки нею 
вільно не спілкувався, триматися 
католицької віри, бо скоро все пе-
реміниться, а вона буде вічно. 

У Діброві о. Йосиф остаточно 
відмовився від прямої пропози-
ції перейти на православ’я і зали-
шився жити в селі як католицький 
священик. Його прихистила Маг-
далина Поп, дружина місцевого 
пароха, репресованого у 1947 р. 

26 серпня 1950 р. відбувся суд у 
Хусті. Судова колегія присудила: 
Завадяка Йосифа Юрійовича за су-
купність скоєних злочинів, на під-
ставі статті 54-10 ч. 2 і 54-13 Кри-
мінального кодексу з санкцією ст. 
54-2 КК і застосуванням указу від 
26/V-47 року, піддати ув’язненню в 
виправно-трудовому таборі тер-
міном на двадцять п’ять років, 
з обмеженням прав, передбаче-
них п. а,б,в ст. 29 КК терміном на 
п’ять років і конфіскацією належ-
ного йому майна. 

У поданій апеляції о. Йосиф 
зазначав, що з мадярською адмі-
ністрацією ніяк не співпрацював. 
Доказами є три факти. Перший, 
що 12  лютого 1941  р. був інтерно-
ваний і висланий із Закарпаття 
у с.  Нікула, Трансільванія, а по-
вернувся щойно 2  серпня 1942  р. 
Другий факт: 1944 р. в с. Боронява 
переховував від мадярського тру-
дового табору п’ятьох місцевих 
комуністів. Отець Йосиф апелю-
вав до них як до достовірних свід-
ків своєї діяльності, а не до тих, 
яких собі вибрало слідство. Третій 
факт  – у ті роки ігуменом він не 

був. Отець просив у апеляції про 
зменшення терміну заслання. 

Вийшло так, що пишучи цю апе-
ляцію 28 серпня 1950  р., о. Йосиф 
на Празник Успіння Богородиці 
ще раз склав ісповідь католицької 
віри перед Богом і войовничими 
атеїстами: «Я визнаю Папу Рим-
ського Главою Католицької Церк-
ви, законним наслідником св. ап. 
Петра і таким, що має від Христа 
найвищу власть навчати народи в 
справі віри і обичаїв».

Покарання відбував у ГУЛАГу в 
Воркуті.

3 лютого 1956 р. Президія Верхо-
вного суду СРСР дії о. Йосифа пе-
рекваліфікувала зі статті 54-13 на 
ст. 54-4 КК УРСР і зменшила термін 
позбавлення волі до десяти років.

16 червня 1956 р. на основі Указу 
Президії Верховної ради СРСР від 
24 березня 1956 р. «Про перегляд 
справ на осіб, що відбувають пока-
рання за політичні, посадові і гос-
подарські злочини» постановлено, 
що Завадяка недоцільно надалі 
утримувати у виправно-трудово-
му таборі, з-під варти звільнити 
зі зняттям судимості. Зазначено, 
що він календарно відбув 5 років 
10 місяців 26 днів і має зараховано 
303 робочі дні.

Звільнений 21 червня 1956 р. 
20 жовтня 1989 р. Прокуратура 

Закарпатської області почала про-
цес реабілітації, дійшла до такого 
висновку: 

У період мадярської окупації За-
карпаття дії засудженого не вихо-
дили за рамки священнослужителя; 
він не був на той час громадянином 
СРСР; у Справі нема ніяких доказів 
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антирадянської підривної діяльнос-
ті; Завадяк, як видно з показань свід-
ків, виражав власне невдоволення 
рівнем життя, а не вів контррево-
люційну пропаганду; несприйняття 
засудженим православ’я за радян-
ським законодавством не караєть-
ся. (Цитата зі скороченнями).

У протоколі про процес реабілі-
тації зазначено, що Йосиф Юрійо-
вич Завадяк помер у с. Боронява. (За 
документами тихо поклали, звідки 
прогнали). Аж 26 лютого 1992 р. до-
відку про реабілітацію скеровано 
на ім’я рідного брата Юрія у с. Но-
воселиця Міжгірського району. 

* * *
Тепер, любий читачу, хоч ти не був 

ні свідком, ані понятим цього суди-
лища, разом з отцем Йосифом добре 
розумієш події, на відміну від тих по-
сіпак, які думають, що творять істо-
рію, будуючи свій рай без Бога. 

Пам’ятник освячено на місці, де 
4 грудня 1958 р. було вчинено замах 
на отця Йосифа Завадяка, ЧСВВ. 
Як учень і апостол, посланець Іс-
уса Христа у ХХ  ст., він ніс Благу 
Вість  – Євангеліє Христове  – до 
найпростіших людей: проповіду-
вав у церкві, дописував до «Благо-
вісника», розмовляв дорогою. Су-
часною мовою ми б назвали його 
мобільним священиком  – не в 
технологічному значенні, а в єван-
гельському. Він нічим дочасним не 
обтяжував себе: одягнув габіт, під-
перезався, взувся, поклав щось у 
портфель, взяв у руку вервицю й 
пішов... Хоч і не носив габіту в часи 
підпілля Церкви, монаша посвя-

та виявлялася через поставу тіла 
й душі. Таким його застали ті, що 
прийшли арештувати й обшукати. 
Після вироку отець подав апеля-
цію, яку назвав латинським термі-
ном «касація», свідомо вказуючи 
на те, що досі сказане проти нього 
нічого не варте й буде скасоване. 
Просить про зменшення терміну 
покарання, бо для проповідника 
і душпастиря кожна година до-
рога. Складений при ліквідації 
майна «Акт про неспроможність» 
став свідченням безпомічності ка-
ральних органів, бо ніякий утиск, 
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жодні побої не злякали апосто-
ла Христового. Хрестив, сповідав, 
вінчав, хоронив, служив літургію 
і причащав Тілом і Кров’ю Ісуса 
на відпущення гріхів і на життя ві-
чне. Дивно, що зошит з реєстраці-
єю хрещень з назвою «Метрика» в 
протоколі обшуку зафіксований 
як «Записи вновьрожденных и 
крещенных» – така назва добре пе-
редає значення Святого Таїнства 
Хрещення – невже атеїсти несвідо-
мо написали християнську істину? 

Перебуваючи у тісній злуці з 
Богом, живучи в мирі й побожно 
серед тривог і утисків, що їх зазна-
вали християни, він був перекона-
ний, що скоро все переміниться, 
що після останнього апокаліптич-
ного звіра прийде Ягня Покірне, 
проколене, але живе, і розтопче 
звіра своїми ногами – так він пра-
вильно розумів останню книгу 

Біблії, Одкровення апостола Івана, 
у світлі свого часу й обставин. 

Вільного і завзятого воїна Хрис-
тового, піхотинця на велосипеді з ме-
чем духовним – вервицею при собі, 
який прийняв заохоту до аскетично-
го подвижницького життя св.  отця 
нашого Василія Великого, спочат-
ку залякували, потім ув’язнили, а 
коли відпустили – побили. Говорив: 
«ярмо залізне скінчиться скоро»; а 
про себе сказав – мав 47 років. 

Та Слова Божого зв’язати не мож-
ливо, а правди не спинити. На тій 
дорозі біля Рокосового закінчився 
земний шлях Слуги Божого. Тепер 
тут – постать Ісуса з Хрестом на пле-
чах у супроводі апостолів. Куди Він 
йде? Через терпіння до Воскресіння! 

А що робити нам? Не закінчила-
ся боротьба, триває війна – ми ма-
ємо йти далі! 

о. Никанор Ситар, ЧСВВ
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ДІВЧАТА НА КВАРТИРІ
ХВОРОЇ ГАЛИНИ

Щодня до Галини телефонувала й розмовляла з 
нею подруга Марія. Все життя вони працювали ра-
зом у секретаріаті в райкомі. Повні енергії й сили, 
вони повністю віддавалися своїй праці. Мешкали в 
місті на невеликій відстані, але відвідати одна одну 
не могли, бо були лежачими хворими. Одного разу 
ввечері дзвонить Марія:

– Галино, до мене сьогодні приходив священик і я 
висповідалася в нього, прийняла Причастя, а потім 
він ще помолився за моє здоров’я – і так легко стало 
на душі. Запиши номер його телефону, він нікому не 
відмовляє і до тебе прийде, лише нічого не бійся.

На другий день я як священик прийшов зі Свя-
тими Тайнами до хворої Галини. Вона лежала у сво-
їй невеликій кімнаті на низенькому ліжку. Приві-
тався з нею, і вона тут же відповіла. Приглядалася 
до мене, дякувала, що не відмовив їй. Біля жінки 
лежали газети, журнали, книжечки і маленьке ра-
діо, а збоку на стіні висіли ікони. 

– У вас двері чомусь не зачинені? – запитую з ці-
кавістю. 

– У мене на квартирі живуть дівчата, які навча-
ються в коледжі, – відповіла хвора, – вчителями бу-
дуть. Я  їх просила, щоб вони не зачиняли дверей, 
і вони так зробили, а самі поїхали додому на кані-
кули. Коли дівчата є тут, мені хочеться чути їхній 
голос, як вони розмовляють, співають чи перемов-
ляються між собою, – мені так веселіше, що хтось є 
в хаті. А я вже три роки не можу встати – ноги відня-
ло. Де тільки не лікувалася, нічого не помагає, лежу 
отак і не можу піднятися. Марія недавно зламала 
ногу в стегні і також не може ходити. Обидві ми ле-
жимо – мабуть, так заслужили в Господа, бо працю-
вали в райкомі, де в Бога не вірили, не можна було 

о. Мелетій БАТІГ, 
ЧСВВ

член редколегії 
часопису «МІСІОНАР»
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навіть згадувати Його. А поблизу 
церкви висіло гасло «Без … щас-
лива дорога». Ох і щаслива наша 
дорога, що не можемо на свою 
вулицю вийти. Бо вдома навпаки 
говорили: «Без Бога ні до поро-
га». І це правда, але що вдіємо. Я 
нічого важливого не вирішувала, 
тільки всі розпорядження друку-
вала на машинці. А це були часи, 
коли руйнували церкви, заборо-
няли молодим ходити до церкви, 
костелу, робили «комсомольські» 
весілля, не дозволяли святкува-
ти Великдень, Різдво Христове, 
а натомість встановлювали нові 
свята, як-от 1 травня і новий рік. 
Грішили ми дуже багато, та ми на-
віть не знали, що таке гріх. З об-
ласті чи з Києва прийде вказівка – 
спробуйте не виконати. Тільки 
дістанемо якесь розпорядження, 
тут же треба вже звітувати, бо 
був контроль над усіма. Та незва-
жаючи на все те, що творилося, я 
вірила, що Бог є, що мусить бути 
якась справедливість, якщо не 
на цьому, то на іншому світі. Мо-
лодість минула як одна мить, а 
тепер чимраз важче стає. День 
якось скоріше минає, а безсонна 
ніч довго тягнеться, а тут ще болі 
докучають, але цього ніхто не 
хоче розуміти.

Я уважно вислухав хвору Га-
лину, а потім став їй розказувати 
про сповідь, гріх, Хрещення і про 
існування самого Бога. Тепер вже 
вона уважно слухала мене. А піс-
ля цього щиро висповідалася зі 
всього життя. Галина запричас-

тилася, прийняла ще святу Тайну 
Оливопомазання, а потім, коли я 
збирався йти до дому, розказала 
ще про своїх батьків:

– Свого батька не пам’ятаю, бо 
як під час так званого розкурку-
лення забрали, то так він і не по-
вернувся. А мати була дуже добра 
й побожна. Вранці, тільки-но під-
німалася зі сну, ставала молитися, 
а я також разом із нею. Завжди 
мама вчила мене складати руки і 
поважно хреститися. І тільки піс-
ля молитви ми йшли до корови, 
курей – до господарки. Ввечері пе-
ред сном також молилися. Мама 
співала в церковному хорі, то й 
мене брала зі собою, хоч я тоді осо-
бливо тим не цікавилася. Це вже 
пізніше, коли я ходила до школи, 
потім у технікум, працювала, я ві-
дійшла від Бога, зате тепер, коли 
хворію, відчуваю: душа Його по-
требує. Я дякую Господеві, що маю 
добрих синів, один в Америці інже-
нером з електрики працює, а дру-
гий тут, ви його знаєте. Дуже пере-
живаю за Україну, щось недобре 
діється, але Бог добрий і не допус-
тить нічого злого для неї. І вам дя-
кую, отче, що ви зайшли до мене, 
не пошкодували свого часу, а за-
одно прошу вас прийти у вересні, 
коли вже приїдуть мої дівчата на 
навчання. Хочу, щоб і вони щось 
послухали про Бога. Вибачте, що я 
вас затримую, але я сьогодні дуже 
щаслива. Ви не уявляєте, наскіль-
ки ви мене скріпили і піднесли на 
дусі. Це важливо для мене, бо я як 
перед Богом відкрила свою душу, 
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хоч і не все наболіле висловила – 
багато дечого забулося. Дякую, що 
так уважно мене вислухали. 

З цього часу минуло більше мі-
сяця. По телефону чую виразний 
голос Галини:

– Дуже прошу вас, отче, від-
відайте мене завтра  – приїхали 
дівчата-кватирантки і також хо-
чуть вас бачити. Вони до обіду 
будуть вдома. Про вас я їм все, що 
знала, розказала. Ключ від две-
рей буде на підвіконні під дощеч-
кою, як ми з вами домовилися.

На другий день, взявши з собою 
Святі Тайни, я пішов відвідати хво-
ру Галину. Дівчата прибрали кім-
нату і дуже мене здивували тим, 
що також виявили бажання спо-
відатися. Довелося мені дещо їм 
розказувати з катехизму. Наталка 
і Надія сіли на стільчики й уважно 
слухали духовну науку. За кожним 
словом стежила й Галина. Вона пе-
реживала, бо дуже хотіла, щоб моя 
розповідь їм також подобалася. 
Дівчатам було дуже цікаво почути 
про страждання і терпіння, а та-
кож про нагороду тим, хто догля-
дає хворих,  – вони ж допомагали 
недужій Галині. Я їм хотів поясни-
ти, що віра в Бога основується на 
добрих вчинках. Після сповіді до 
мене підійшла Наталка і запитала:

– А можу я вам, отче, розпові-
сти про випадок, який був у нас в 
місті Теплику з моїм дядьком цьо-
го року, коли він повірив в Бога? 

Я тут же погодився і вона ста-
ла розповідати про свого дядька 
Степана: 

– Коли хтось щось говорив про 
Бога, то він тут же вступав у роз-
мову: «Який Бог? Бога нема. Це все 
людська вигадка в одних і забобони 
в других». А коли його запитували, 
невже ж він ні в що не вірить, то 
твердо відповідав: «Я в комунізм не 
вірив, а в Бога тим більше не вірую».

А це було одного разу перед 
вечором. Був дуже жаркий день, 
багато і молодих, і старших зібра-
лися біля ставка, щоб освіжи-
тися після такої великої спеки. 
Вода в ставку була тепла і сон-
це, що заходило, ще добре грі-
ло. Степан також був на березі. 
Якраз сперечався зі своєю сусід-
кою, яка його переконувала, що 
і доброта, і гарна сім’я і все, що 
має хорошого, – це від Бога.

– Кожна людина може бути 
творцем свого щастя. Моя Люба 
не хотіла виходити за мене заміж 
через моє невірство, але я дома-
гався свого, і тепер живемо не-
погано. Сьогодні важко знайти 
роботу, а я працюю і щось таки 
маю для себе. А якщо Бог є, то 
чому такою гіркою долею тебе 
наділив? Чим ти провинилася 
перед Ним? Чому Господь одним 
дає щастя аж по вінця, а іншим – 
злидні, як з дірявого мішка все 
вилітає, – говорив Степан, на що 
сусідка відповіла коротко:

– Степане, якби не Бог, я дав-
но загнала б себе у могилу: діти 
малі, мати хвора, чоловік після 
інсульту, але даю собі раду. 

Та в цей час почувся крик: 
– Рятуйте дітей! Потопають…
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Дійсно, під водою в цю хвилину 
опинилися двоє дітей. Здійнявся 
великий крик, гамір, а Степан при-
біг до того місця і скочив у воду. 

– Ось тут, три метри вперед, трохи 
ліворуч, ще трохи вперед, так, так, 
пірнай, – кричали на березі люди. 

Степан пірнув у воду. Щось за-
барився, а всі переживають. Але 
тут же велика радість – він випли-
ває з дітьми. Два хлопці підплив-
ли до нього, забрали дітей і вине-
сли на берег. Степан подивився на 
синє небо і побачив тепле західне 
сонце, але в цю ж мить пішов під 
воду, та тут же знову випливає і 
кричить на весь голос:

– Рятуйте, хто в Бога вірує!
Всі, хто був на березі, завмер-

ли, не розуміючи, що робиться з 
ним. Треба було рятувати Степа-
на, бо наковтався забагато води, 
здогадувалися люди. Та одні ки-
нулися до дітей, а інші пережива-

ли за життя Степана. Біля берега 
у воді була довга жердина. Ці ж 
хлопці подали її Степанові. Той 
схопився міцно двома руками за 
жердину.

– Боже, поможи!  – благали 
хлопці, а за ними також тяжким 
голосом вимовляв ці слова Сте-
пан. Коли вже його витягли на бе-
рег, ротом вийшла вода зі шлунка. 
Він встав і жалісно подивився на 
дітей, яким надавали першу допо-
могу, і на весь голос сказав: 

– А все-таки Бог є! Боже, помо-
жи дітям!..

Коли Наталія все це розказу-
вала, хвора Галина також уважно 
слухала, витираючи з очей сльо-
зи, а потім каже до мене: «Ось ба-
чите, які в мене дівчата. Що б я 
робила без них?».

Розповідь Наталії Петрицької
Записано в Барі у хаті Галини Лотоцької 

12 вересня 1999 року
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За часів Австрії мого тата взяли 
на війну. Мама часто хворіла, а я 
була ще дитиною. На маму і на мене 
уряд виплачував пенсію, за мами-
ну пенсію ми жили, а те, що мені 
припадало, мама клала на книжку. 
Мама переживала за мене, бояла-
ся, коли помре, щоб я не була бід-
ною. Хотіла заощадити якісь гроші. 

Коли тато повернувся з війни, 
мама ще якийсь час пожила, а 
потім залишила мене сиротою. 
За якийсь час тато знайшов собі 
іншу жінку і планував з нею взя-
ти шлюб та привести додому, а 
мені знайшов жениха і захотів 
мене позбутися, хоч я ще про за-
міжжя не думала. Але не було на 
те ради – тато вирішив за мене.

Подали на оповіді, швиденько 
обробляю город, і вже весілля. 
Якось були ми в полі, а наступно-
го дня маю їхати до Перемишля 
купити собі шлюбну сукню. Тато 
каже: «Сама не їдь, а візьми ко-
гось із собою». Я відповіла: «Тату, 
я виходжу заміж, як когось брати 
з собою  – треба йому оплатити 
дорогу і щось дати, а я яке куплю, 
таке й буде». Тато згодився. 

Наступного дня я подалася 
до Перемишля, там сіла на по-

їзд і поїхала до Львова. Дісталася 
туди вже під вечір. Усі люди йдуть 
з вокзалу до міста, і я за ними. 
Дивлюся  – великий костел, за-
йшла всередину й побачила об-
раз Матері Божої Доброї Ради. Я 
помолилася перед іконою і по-
просила Богородицю про раду, 
що далі маю робити. Аж тут пала-
мар дзвонить ключами і всі вихо-
дять – закривають костел. Я під-
бігла до жінки, яка останньою 
виходила, й питаю, де тут живуть 
монахині. Коли вона почула, що 
я говорю по-українськи, показа-
ла мені дорогу до церкви Юра, а 
там, каже, тобі скажуть.

Коли я прийшла до церкви 
Юра, побачила, як монахиня за-
ходила в бічні двері. Я стала під 
дверима й чекаю, може, знову 
вийде. Побачила, що двері від-
чиняються і знов виходить та 
сама монахиня. Я зразу до неї 
підійшла і кажу, що хочу з нею 
поговорити. Вона попросила її 
хвилину почекати, бо має щось 
віднести, і тоді вже матиме час. 
Коли сестра повернулася, запро-
сила мене всередину і я їй опові-
ла свою історію, що тато мене ви-
дає заміж проти моєї волі. «Я хочу 

«Я ВІД ВІНЦЯ ВТЕКЛА 
ДО ХРИСТА…»
(ЗІ СЛІВ СЕСТРИ ЄВГЕНІЇ, ЧСВВ)
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йти в монастир». Сестра каже, що 
вона тут на роботі, і дасть мені 
двох хлопців, які відведуть мене 
до монастиря. Дорогою я витягла 
з кишені, що мала, й дала і одно-
му, і другому. Скільки то було гро-
шей, не дивилася. 

Коли мене привели до монасти-
ря, настоятельки не було, я чекала 
на неї яких п’ять днів. Тоді знову 
оповіла свою історію, і вона мене 
залишила в монастирі. Відбула 
там кандидатуру, далі – габіт. Ми-
нуло коло півроку. Молодий, який 
готувався до весілля, не знав, що 
сталося. Пропала наречена. В селі 
не було ніякої чутки, де я поділася. 
Все готове до весілля, а мене нема. 
Хлопець запропонував іншій ді-
вчині, щоб пішла з ним до шлюбу. 
Так він тоді таки одружився.

Після облечин настоятелька 
вирішила, щоб сестра Євгенія 
поїхала у своє село і звесели-
ла серце батька, який, напевно, 
відчував свою провину в тому, 
що пропала його дитина. Насто-
ятелька дала ще другу сестру, і 
вони поїхали в село. Коли там 
побачили її в монашому одязі, 
збіглися всі люди. Не одній жін-
ці, дівчині лилися сльози з очей, 
а найбільше раділа хіба жінка 
нареченого. Обіймали, цілували 
одна одну, дякували, й обидві були 
раді. Ця несподівано вийшла за-
між, а сестричка знайшла собі ін-
шого Жениха, який був вірний їй 
до смерті, а вона – Йому. І завжди 
сестра Євгенія згадувала, що від 
вінця втекла до Христа.

О. Володимир ПАЛЧИНСЬКИЙ, ЧСВВ
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ÒÎÁI
ß ÄßÊÓÞ!

ПРЕПОДОБНА МАТИ ЙОСАФАТА,
МОЛИ БОГА ЗА НАС!

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

Саме ці слова з молитви й образ 
Блаженної Йосафати тепер стали 
повсякденними у моєму житті. 
Зовсім недавно, а саме в середині 
листопада 2016 року, під час обсте-
ження шлунку, мені було зроблено 
біопсію. Аналіз показав наявність 
атипових клітин. Я почула страш-
ний діагноз: аденокарцинома (рак 
шлунку). Передати ті відчуття не-
можливо – це і страх, і біль, і неро-
зуміння, чому й за що, а головне, – 
тривога за свою тринадцятирічну 
дитину, яку я виховую сама. І я, 
завжди усміхнена, впевнена в собі, 
ще досить молода (45 років), до-
волі сильна жінка, розгубилася. 
Не знала, куди бігти, що робити, 
як боротися. На прийомі в лікаря-
онколога в Інституті раку сказали, 
що необхідно зробити операцію, 
вирізати 75 відсотків шлунку і 
двічі пройти хіміотерапію. Але ще 
скерували на повторну гастрос-

копію. Впродовж двох тижнів 
зробили 5 гастроскопій, 3 біопсіїї. 
Ще було багато консультацій із лі-
карями, стільки ж було і думок. Я 
розуміла, треба сподіватися лише 
на Бога! 18 листопада я зателефо-
нувала сестрі Йосафаті – тій Божій 
людині, яка вселила мені надію, 
ще задовго до цього, коли пра-
цювала в нашому Храмі святого 
Василія Великого. Ми познайоми-
лися під час катехизи з батьками, 
поки наші діти навчалися в не-
дільній школі з сестрою Кларою. 
Ще відтоді сестра Йосафата стала 
для мене, як і для багатьох (це я 
точно знаю), тим світлом, провід-
ником, тією людиною, яка віддає 
всю себе Богові й людям, надихає 
їх цим, укріпляє їхню віру і вчить 
бути вдячними Господеві за все. 
Зателефонувавши, я розповіла що 
сталося. Це була п’ятниця напере-
додні свята Блаженної Йосафати 
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Гордашевської (20 листопада) і се-
стра Йосафата сказала, що в цей 
день у храмі на службі будуть і 
мощі, й образ Блаженної Йосафа-
ти, що я мушу вірити й молитися, а 
Бог почує і допоможе, особливо за 
посередництвом Блаженної Йоса-
фати. І я молилася щоранку та що-
вечора, а образ Йосафати завжди 
був і є зі мною.

Також сестра Йосафата мо-
лилася за мене разом із дітками 
3-го класу школи № 8 у Коломиї, 
з якими проводила катехизи. І ці 
дітки щиро молилися й завжди 
питали в неї, як себе почуває мама 
Оля (так вони мене називають). 
І я їм безмежно вдячна, бо диво 
сталося!!! Наступні два аналізи не 
підтвердили страшний діагноз. 
Дякую Богові, він почув мої мо-
литви, молитви моїх рідних, дру-
зів, сестри Йосафати і маленьких, 
щирих янголят 3-го класу з Ко-

ломиї, а головне, я відчуваю, що 
це чудо сталося саме за посеред-
ництвом Блаженної Йосафати!!! 
Я вірю, що Бог відповідає на наші 
молитви, я переконалася в цьому 
особисто. Блаженна Йосафата ви-
являла своє жертовне служіння 
потребуючим у всеохопній любові 
до ближніх, що стала найліпшою 
дорогою її власного освячення, 
як написано у книзі «Молимося з 
Блаженною Йосафатою», яку ко-
лись мені подарувала сестра Йоса-
фата та якій я безмежно вдячна за 
її любов до Бога й до людей.

 Щиро дякую і всім отцям Ва-
силіянського Чину, особливо свя-
щеникам нашого храму, де відчу-
ваєш себе у своїй оселі, поряд із 
Богом і з нашими парафіянами, 
об’єднаними в любові до Господа 
та ближніх. Дякую щиро і бажаю 
всім многая і благая літа!!!

Ольга Коваленко
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Хочу розповісти про людину, 
яка опинилася на межі між до-
бром і злом, світлом і пітьмою, 
правдою та лицемірством,  – вої-
на Михайла Кобетяка.

Пан Михайло є професійним 
військовим. Як свідчить запис у 
його військовому квитку, «про-
ходив службу в складі Мирот-
ворчого контингенту місії ООН 
у Сьєрра-Леоне з 24.07.2001 по 
25.07.2002 рр. у в/ч А – 0555 на по-
саді старший стрілок». Далі за-
значено: «Брав участь у бойових 
діях у міжнародній миротворчій 
операції в Косово, Союзна Респу-
бліка Югославія, з 06.12.2002 по 
25.07.2003 рр. у в/ч А-1657 на по-
саді кулеметник-розвідник».

А також сержант Михайло бо-
ронив рідну землю в Донецькій 
області як учасник АТО.

На війні віра в Бога посилю-
ється багаторазово. Для воїнів 
Він стає головною, а часом і єди-
ною надією. Тому наші захисни-
ки не соромлячись визнають 
свою віру в творця і захисника. 
У сучасних фільмах воєнні дії 
подають як легеньку, роман-
тичну прогулянку. Реальна ві-
йна  – страшна річ. Але завдяки 
молитвам Бог творить справжні 
дива. Тому наші воїни вижива-
ють під обстрілами «градів» та 
«ураганів».

Пан Михайло свій бойовий шлях 
пройшов з глибокою і щирою ві-
рою в Бога. Він ніколи не розлучав-
ся з образочком (іконкою) св. Ар-
хангела Михаїла, ім’я якого носить 
захисник Рідної землі. Сержант 
щоденно, щогодинно молився до 
нього, вірячи в його захист. Вождь і 
князь небесних сил безтілесних був 
завжди з ним. Воїн повернувся до-
дому без жодного поранення.

Тому молімося за наше вій-
сько, молімося за Україну, але 
й молімося за те, щоб Бог від-
крив нам розуміння того, чому 
він допустив цю війну. Тож за-
питаймо в молитві Воскреслого 
Христа: чи допустив би Він нам 
такі випробування, коли б одні з 
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нас не вимагали, інші не давали 
хабарів? Чи потрібні були б нам 
такі тяжкі випробування, якби 
ми не намагалися повсюди обхо-
дити закон, навіть у таких дріб-
ничках, коли переходимо дорогу 
на червоне світло світлофора? 
Чи потрібні були б нам револю-
ції та війна, якби вміли любити 
й поважати одне одного? Небе-
са нам дарували незалежність, 
коли Україна була однією із най-
розвиненіших держав світу з по-
тужною економікою. Чому ми її 
не зуміли зберегти? Чи не тому, 
що намагалися щось урвати для 
себе, забуваючи про інших? Якщо 
ми зробимо щирий іспит сум-
ління, то зрозуміємо, в чому нам 
треба покаятися. Маємо стати 
воїнами світла й тоді здобудемо 
бажану перемогу. Бо з нами – Бог! 
Тому живімо вірою в перемогу!

«Місіонар» – це один із спосо-
бів подяки. Хочеться, щоб біль-
ше людей повірило в Бога.

Висловлюємо найщирішу по-
дяку Господу Богу та Архангелу 
Михаїлу за опіку над воїном Ми-
хайлом Кобетяком.

Молімося за наше військо, 
Україну й за те, щоб Бог відкрив 
нам розуміння того, чому він до-
пустив цю війну.

Міцного Вам та Вашим коле-
гам-співбратам духу натхнення, 
наполегливості! Ви робите у наш 
непевний час дуже важливу спра-
ву. Нехай допомагає нам Бог!

З християнською любов’ю
Микола Данкевич,

випускник малої семінарії при церкві 
Пресвятої Трійці Дрогобицького 

Інституту Пресвятої Трійці та історичного 
факультету Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. І. Франка

P.S. Сержант Михайло Кобе-
тяк є моїм добрим другом. Він 
народився і живе в с. Опака Дро-
гобицького р-ну Львівської об-
ласті.

НІКОЛИ НЕ ГОВОРІТЬ НЕПРАВДИ

Я пережив безумство. Повніс-
тю здорова людина в розквіті 
сил і енергії  – я жив, наче не-
сповна розуму. До такого стану 
мене довели нещирі стосунки, до 
яких я ставився дуже легковаж-
но. Спочатку це було від страху 
самотності, потім  – від безвідпо-
відальності, амбіцій. Я потроху 

втрачав глузд. Це відбувалося 
непомітно і навіть здавалося, 
що люди навколо якісь дивні. 
Я ходив до сповіді й до Причас-
тя, але в той сам час був постій-
но нещирим з іншими людьми. 
Так тривало майже 10 років. Ви-
слів «добрими намірами дорога 
встелена…» – це якраз про мене. 
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Чудово, коли тебе оточують до-
брі люди. Погано, коли ти не ко-
ристуєшся цим правильно. Моя 
душа була такою, що я не міг 
спокійно вистояти на Службі 
Божій. Я пишу це для того, що 
якщо є хтось у подібному стані, 
як я, щоб не припустився цієї 
помилки. Завжди треба говори-
ти правду і тільки правду й не-
важливо, наскільки важко тобі 
буде через неї. Правда  – свята. 

І ніколи не живіть проти свого 
серця, бо можете його втратити 
назавжди. «…Я не буду скиглити 
за рожами…»

Хочу подякувати св. Юді Та-
дею, св. Онуфрієві, св. отцеві 
Піо, св. Антонію, св. Миколаєві, 
св.  Августину, св. Йосафатові, 
Матері Божій Неустанної Помочі 
та Матері Божій Грушева за про-
яснення розуму.

Роман, Львів

ПРЕПОДОБНІ ОТЦІ ВАСИЛІЯНИ!
Люблена й добре знана серед християн нашої Церкви, а особливо 

серед учасників Апостольства Молитви, редакційна колегіє журналу 
«Місіонар»! Звертаємося до Вас від вдячних і постійних членів Апос-
тольства Молитви (гурток св. Йосафата) церкви Первоверховних 
Апостолів Петра і Павла м. Сокаля з побажаннями й проханнями.

Щиро й з великою любов’ю ві-
таємо весь Чин василіян з 400-літ-
нім ювілеєм. Бажаємо довголіття 
в прославі Господа, нашої Церкви, 
св. Василія, св. Йосафата і всіх, хто 
спричинився до розвою й про-
цвітання Чину. Натхненні вашою 
неповторною працею, щоденно 
молимося за всі наміри й потреби 
отців, монахів і монахинь.

Молимося й за розвій Апос-
тольства Молитви серед дітей 
і молоді, а для того просимо на 
сторінках журналу започаткувати 
ще окремі розділи у вигляді до-
відника для: а) проведення зборів 
Апостольства Молитви  – частко-
вих і загальних, з переліком мо-

литов і необхідними вказівками й 
застереженнями (наприклад, чи 
можна після кожного прохання 
«Помолимось…» лише «Отче наш» 
і «Богородице», «Слава…», чи й 
інші молитви, як-от за померлих 
псалом «З глибини» або «Вічний 
відпочинок», молитви до Матінки 
Божої чи інших святих).

Чи могли б Ви, головний редак-
торе, отче Христофоре, від нашого 
імені просити про укладення і ви-
дання в цей ювілейний рік молитов-
ника, подібного до «Полум’я любові 
Божої», виданого 1997–1999 рр.?

Члени зібрання «Матері в молит-
ві» потребують молитовника чи хоча б 
книжечки, завдяки такому посібнику 
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набагато краще й ефективніше від-
бувалися б і збори Апостольства 
Молитви, а в журналі «Місіонар» 
могли б роз’яснюватися супереч-
ливі моменти. 

Щиро дякуємо св. Йосипові, 
св. Йосафату, сестрі Василії (Олені 
Глібовицькій  – «Фіалці»), блажен-
ним мученикам ХХ століття УГКЦ 

за доброту в щоденному житті та 
вислухані молитви.

Просимо налагодити виготов-
лення медаликів, значків для чле нів 
Апостольства Молитви, пам’ятки, 
ювілейні медальки чи хоча б образки.

Пишіть про жіночі згромадження!

З повагою і любов’ю
члени Апостольства Молитви,  Сокаль

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє журналу «Місіонар», з Вашою допомогою хочу 

подякувати Господу Богу, Пречистій Діві Марії, св. Йосифові, св. Юді-
Тадею, св. Партенію та всім святим за вислухані просьби і молитви. На-
справді, в житті є стільки важких ситуацій, що й не знаєш, що робити, 
як далі жити, як вирішити проблеми, але хто вірить в Бога, для того 
нема безвихідного становища, бо з вірою приходить мудрість, бажан-
ня й сила дати всьому лад і жити не сумніваючись. Тому безмежно дя-
кую за заступництво всім святим, а особливо Ісусові та Богородиці за 
велику любов і милосердя до мене!

Також складаю щиру подяку отцю Пантелеймону Саламасі, ЧСВВ, за 
розуміння, терпеливість, підтримку в моїх складних життєвих ситуаці-
ях. Дякую, що вже тривалий час допомагає і вчить, як правильно побо-
рювати труднощі та як важливо завжди покладатися на Бога й довіряти 
Йому, ніколи не сумніватися, а ревно молитися.

Дякую редакції «Місіонар» за можливість висловити свою вдяч-
ність на сторінках вашого часопису.

Ольга Звір,
с. Стара Скварява, Жовківський р-н, Львівська обл.

Слава Ісусу Христу!
Від щирого серця через часопис «Місіонар» хочу подякувати святому 

Юді-Тадею та Пречистій Діві Марії за вислухані молитви та отримані лас-
ки для моєї сім’ї. А також перепрошую святих, що так довго зволікала з 
виконанням обіцянки написати свідчення про ці дари.

Закликаю всіх звертатися з різними потребами до святого Юди-Тадея 
та молитися дев’ятницю до Богородиці, що розв’язує вузли. Я надалі буду 
молитися і просити заступництва для моєї сім’ї у святих, а також прошу 
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всіх з щирим серцем і вірою приступати до молитви. Тоді всі Ваші прохан-
ня будуть вислухані, тому що в Бога все можливо.

Соломія Бабич, м. Львів

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє «Місіонаря», хочу на сторінках часопису склас-

ти щиру подяку за отримані ласки!!!
Дякую Богові, дякую Матінці Божій, дякую Миколаю Чудотвоцю, 

дякую отцю Піо, дякую святому Шарбелю, дякую святому Йосифові, 
дякую святій Марті, дякую святому Антонію, дякую святому Бене-
дикту, дякую святому Юді-Тадею, дякую Ангелу-Хоронителю, дякую 
Архангелу Михаїлу зі всім ангельським військом, дякую святому Іва-
ну Хрестителю, дякую святому Онуфрію.

Дякую святим покровителям моєї сім’ї і родини: св. Василію, св. Гри-
горію, св. Іванові Злотоусту, св. Марії, св. Романові, св. Андрію Перво-
званному, св. Наталії, св. Анастасії, св. Петру і св. Павлу, св. Анні.

Також дякую всім священикам, які працюють на Христовій ниві на 
Ясній горі в Гошеві. Дорога до неба – це тернистий шлях, яким тре-
ба йти і грішному, і праведнику, але маю надію на Боже Милосердя, 
Божу Ласку й опіку Матінки Божої і всіх святих.

Дуже добре відмовляти вервицю до Матінки Божої, вервицю до 
Божого Милосердя, вервицю до Ран Христових.

Дякую за всі ласки, які отримала я і моя сім’я! Думаю, що Бог, Ма-
тінка Божа і всі святі надалі вислуховуватимуть наші молитви і допо-
магатимуть мені і моїй родині.

Наталія Мікушина,
м. Болехів, Івано-Франківська обл.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «УКРАЇНА», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЛИПНІ-СЕРПНІ 2017 РОКУ:
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 5. Людина. 6. Нестор. 9. Голос. 10. Кирея. 11. Перелісна. 14. Прапор. 15. Дніпро. 16. Акт. 17. Гай. 

20. Жовква. 21. Юність. 25. «Володимир». 27. Бакай. 28. Місто. 29. Калина. 30. Родина.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Любов. 2. Андрей. 3. Федина. 4. Хорив. 7. Сосюра. 8. Сестра. 12. Полтава. 13. Княгиня. 18. «Кобзар». 

19. Стаття. 22. Волинь. 23. Символ. 24. Тарас. 26. Пісня.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАГАДКУ «ВИБЕРІТЬ СЛОВО», ОПУБЛІКОВАНУ В ЧЕРВНІ 2017 р., НАДІСЛАЛИ:
БЕЗПАЛЬКО Марія, м. Золочів, Львівська обл., ГОМІЛКО Ігор, с. Городище, Зборівський р-н, Тернопільська обл.,

КОЗАК Ганна, м. Судова Вишня, Львівська обл., КРИВУТА Остап, с. Кожичі, Яворівський р-н, Львівська обл.

ПОГРАДА Леся, м. Коломия, Івано-Франківська обл., ТИНДИК Оксана, м. Судова Вишня, Львівська обл.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Сильне духовне дійство, яке викладається словесною або молитовною формою (буває церков-
не, батьківське). 9. … велике, а робітників мало. 10. «Щоби всі були одно» − … Василіянського Чину. 11. Святий … Кунце-
вич, великий захисник унії, реорганізатор монашого ордену Василіян. 14. «Коли Василіянський Чин був сильний, сильною 
була й Церква. Треба його уважати за вікове …, корінь якого є святий» (Папа Лев ХІІІ). 15. Довгий широкий одяг у вигляді 
плаща, що спадає до землі. 18. Відсутність розмов, мовчання. 19. Відокремлене іконостасом підвищення в церкві, де роз-
ташований престіл. 23. Київський митрополит, який провів реформу ЧСВВ, встановивши центральну управу чину – Йосиф 
… Рутський. 25. Усе позитивне в житті людей, що відповідає їх інтересам, бажанням, мріям. 26. Людина, яка посвятила 
себе Богові через прийняття обітів. 27. Релігійне вчення про кінцеву долю людства і Всесвіту.

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Отці василіяни виконують душпастирську працю, проповідують … Боже, приділяють увагу шкільни-
цтву (колегіум у м. Бучачі, Тернопільської області), видавничій справі (друкарня видавництва «Місіонер» у Жовкві Львівської 
області). 2. В Бучач, Гошів і до Львова, часто в Крехів, до Погоні, – де потреба чи будова, – поспішає Кир Софроній (вірш «Кир 
… (Дмитерко), ЧСВВ. 1996 р.» о. Василя Мендруня, ЧСВВ). 3. Християнський привіт: «… Ісусу Христу!». 4. Синонім до слова 
традиція. 5. … Господній благовістив Пречистій Діві Марії. 7. Митрополит … наголошував, що завданням кожного христия-
нина є любити всіх людей. 8. Святе Письмо. 12. Добромильський монастир святого Онуфрія – це релігійна й національна … 
України. 13. Святий, архиєпископ Кесарійський, славний учитель Церкви, основоположник Чину. 16. Колоратка має значен-
ня духовного ярма і … чистоти. 17. Віталій … − ієромонах-василіянин, проповідник, місіонер, письменник, беатифікований 
папою Іваном Павлом ІІ. 20. Отець Борис, Колоденці, могила. Його ім’я – як прапор між людьми. Він Правду Божу боронив 
грудьми, Його … «вуйцем» охрестила (Вірш о. Василя Мендруня, ЧСВВ). 21. Герман, Йосафат, Леонтій, Ювеналій, Атанасій, 
Елевтерій, Лев, ... (вірш «Ось який наш любий Чин!» о. Василя Мендруня, ЧСВВ). 22. Василіянський чернечий одяг складається 
з таких елементів: чорний габіт з білим комірцем, пояс або ремінь, мантія, каптур, нагрудний … і параман. 24. Село на Івано-
Франківщині, яке славиться відомим монастирем та Чудотворною іконою Божої Матері. 

Підготувала 
Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Сильне духовне дійство, яке викладається словесною або молитовною формою (буває церков-

Підготувала 
Леся ШТИКАЛО
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НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

З питань придбання літератури звертатися за адресою:

УЧИТЕЛЮ, ІДУ ЗА ТОБОЮ: Думки до проповідей
Блаженніший Любомир Гузар
«Знаючи Блаженнішого Любомира особисто, без перебільшення скажу: він є 

муж сильного, творчого і благодійного слова. Його проповіді зрозумілі, практичні, 
цікаві та переконливі: приклади походять із життя і призначені для застосування в 
житті; аргументація, в якій бездоганно дотримано всіх правил логіки, підкріплена 
здоровим глуздом і поясненнями із сірої буденщини. Блаженніший Любомир, що 
найважливіше, у проповіді вчить, робить із слухача учня. Усі його науки висвітлені 
у стосунку до Божого Слова і Божої дії в нашому житті», – написав отець Іван Му-
зичка, сучасник Блаженнішого Любомира, у передмові до першого  збірника про-
повідей (2001–2014) цього великого церковного мужа.

Цю високу  оцінку підтверджують проповіді, вміщені в запропонованому Вашій 
увазі виданні, яке упорядкував сам автор, але, на жаль, кілька місяців не дожив до 
того часу, коли воно вийшло у світ.  
ISBN 978-966-658-394-2, 272 с., іл., 170 х 240 мм, тверда опр., суперобкл.

ЛОГІКА, СЕМАНТИКА І ГНОСЕОЛОГІЯ
Підручники систематичної філософії. Том 1
Баттіста Мондін
Перший том серії підручників систематичної філософії у шести томах о. Баттісти 

Мондіна побудований на матеріалі християнської інтелектуальної традиції, поклика-
ний висвітлити науку логіки, семантики і гносеології в ключі філософії буття. Це ви-
дання – відповідь відомого італійського експерта у філософських питаннях на заклик 
Святого Івана Павла ІІ поширювати знання філософії як пролегомени віри в третьому 
тисячолітті, що відповідає задуму енцикліки «Віра і розум». Особливістю підручни-
ка є те, що його матеріал легко сприймуть навіть початківці у філософії; він містить 
однорідний і послідовний виклад важливих відомостей з логіки, семантики та науки 
про пізнання, які допоможуть розширити горизонти людського пізнання і осягнути 
об’єктивне знання про велич і фундаментальну сутність таїнственного явища буття. 
Книга адресована студентам філософії, богослов’я, катехитам і духовенству.
ISBN 978-966-658-367-6, 248 с., 170 х 240 мм, тверда опр.
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СИЛЬНИЙ БОЖИМ ДУХОМ: Історико-біографічний нарис 
про життя і діяльність о.-д-ра Авксентія Бойчука

о. Микола Григорук
Наукова розвідка «Сильний Божим Духом» присвячена о. Авксентієві Бойчуку 

(1888 – 1971), визначній постаті в історії Української Греко-Католицької Церкви ХХ сто-
ліття. Автор, молодий священик і музейник із Прикарпаття, пропонує читачам резуль-
тати свого дослідження на тлі міжнаціональних і соціальних відносин, що розвивалися 
у Галичині впродовж восьми десятків років. Етичний аспект діяльності душпастиря – 
здатність пожертвувати власним добробутом задля духовного зростання цілої нації – 
становить найголовніше спостереження автора і вражає своєю актуальністю. Книга 
розрахована на широке коло читачів, зокрема адресована всім, хто цікавиться істо-
ричним минулим Української Церкви й українського народу загалом.
ISBN 978-966-658-392-8, 256 с., 170 х 240 мм, обкладинка.



«Листи до народу»  – це історії  Людей  Слова й  Діла, редакторів й  авторів 
понадстолітньої  епохи журналу «Місіонар». За лаштунками часопису завжди 
стояли живі люди, отці й  миряни, які підписувалися під свої ми словами, нара-
жаючись на небезпеку, адже більшість часу «Місіонар» виходив за складних іс-
торичних умов. На пожовклих сторінках видання, які чекали незалежної  Украї ни 
й  відродженої  Церкви у шухлядах літніх читачів, а також у випусках із Бразилії , 
можна відчитати історичну правду про стан людських душ, Церкви й  держави у 
різні періоди випуску часопису.

НАСТІЛЬНА КНИГА ЧИТАЧА ЖУРНАЛУ 
«МІСІОНАР» ЧЕКАЄ НА ЗУСТРІЧ! 
Історії Людей Слова, післяплатою,
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якщо Ви надішлете СМС-повідомлення

на редакційний номер телефону:
+38 098 03 75 589, вказавши прізвище, ім’я, 
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