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Молюся за те, щоби в серці кожного з вас ніколи не згасала надія, 
але щоб оновлювалася мужність прямувати вперед і завжди розпочинати заново. 

Дякую вам від імені всієї Церкви, уділяючи всім вам і тим людям, 
яких ви носите в своєму серці, моє благословення. 

І прошу вас, будь ласка, не забувайте молитися за мене.

Папа Франциск

– Розумію, що в той час, коли перебуваєте тут, ваше серце б’ється для вашої країни, 
й пульсує не лише з любов’ю, але й із почуттям тривоги, 

насамперед, через лихо війни та економічні труднощі. 
Я тут, щоб запевнити вас у своїй близькості: я близький серцем, молитвами, 

близький тоді, коли приношу Євхаристійну жертву. 
Тоді я благаю Князя Миру, аби змовкла зброя. Його прошу також про те, щоб ви більше 

не мусили вдаватися до таких величезних жертв, щоб утримати своїх найдорожчих. 
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ЗМІСТ

ВИХОВАННЯ СУМЛІННЯ
Дорогі брати й сестри! Постом і молитвою, 

роздумами над Хресною дорогою Спасителя 
готуємося до світлого празника Воскресіння 
Христового – надії на спасіння наших душ. На 
порятунок, який бере початок від слухання власного 
голосу сумління і від повернення, якщо загубилися у 
думках і вчинках...

Якщо чуємо, що нам докоряє совість, це 
означає, що ми робимо не тільки добро... «Докори 
сумління є не звичайним пригадуванням чогось, а 
раною – раною, яка болить, якщо ми вчинили зло 
у житті. Але вона є прихованою раною, якої ми не 
бачимо. Її не бачить навіть той, хто є її носієм. А з 
часом людина її знечулює. Коли ця рана починає 
боліти, то людина відчуває докори совісті, вона не 
лише свідома того, що вчинила зло, але відчуває 
це у своєму серці, тілі, душі, у своєму житті. І тут 
з’являється спокуса заглушити цей біль, щоб не 
відчувати його…» (Папа Франциск).

Дорогі читачі! Бесіда з владикою Володимиром 
Груцою на основі його наукової праці про Тайну 
Покаяння, стаття ієромонаха Матея Гавриліва, 
а токож добірка іншого матеріалу часопису 
цього місяця, сподіваємося, допоможе вам 
у вихованні свого сумління, у правильному 
лікуванні його докорів, ран, які, хоч і є симптомами 
спасіння і благодаттю, приносять нам смуток і 
неспокій. Духівники радять, як у молитві можна 
проаналізувати своє життя або знайти того, хто 
б міг допомогти вказати на нашу рану, назвати її 
та скріпити наш дух на відвагу – відкрити правду 
про себе. Адже тільки дозволяючи, щоб наше 
тайне стало явним, можна по-справжньому, не 
заглушуючи болю, зцілитися – вилікувати рану 
нашого сумління.
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МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЛЮТИЙ 
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб Церква визнавала нагальну потребу форма-
ції розпізнавання духовного в особистісному та громадському аспектах.

МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
О Божественне Серце Ісуса! У злу-

ці з тим наміром, з яким Ти на землі 
віддавав славу Богові і тепер щоденно 
віддаєш у Пресвятій Тайні Євхарис-
тії, жертвую Тобі через Непорочне 
Серце Пречистої Діви Марії усі свої 
молитви, справи, слова, думки й ви-
тривалість у терпіннях сьогодніш-
нього дня у винагороду за всі зневаги, 
образи і кривди, завдані Тобі.

Жертвую їх особливо за Святішо-
го Отця Папу Римського, за святу 
Церкву, за навернення грішників та 
в усіх намірах Апостольства молит-
ви, призначених на цей місяць і на 
сьогодні.

Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спо-
магайте святу Церкву та Україну!

Святий Йосифе, Покровителю і 
Заступнику приятелів Ісусового Сер-
ця, моли Бога за нас!

Святий Архангеле Михаїле, свя-
тий Миколаю, святий Володими-
ре, святий Йосафате, заступники 
України, моліть Бога за нас! Ось Серце, що так полюбило нас...

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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Реєстраційне свідоцтво КВ No 5133 від 
18.05.2001 р. 

Часопис виходить раз у місяць

Передплатний індекс – 
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МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА КВІТЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб відповідальні за ідеї та управління в еконо-
міці мали мужність відмовитися від економіки відчуження, шука-
ли способи відкривати нові шляхи.

Півстоліття тому папа Павло VI, звер-
нувши увагу на дедалі більше зростання 
бідності та розшарування за рівнем дохо-
дів у тогочасному світі, видав енцикліку, 
присвячену важливій проблемі – інте-
грованому людському розвитку. Він вва-
жав, що лише міцний теологічний фун-
дамент зможе забезпечити адекватний 
погляд на боротьбу з несправедливістю 
та за справжні людські цінності.

ЕКСКУРС У ФІЛОСОФСЬКУ МИНУВШИНУ
Сама назва – «Populorum Progressio» 

(«Про розвиток народів») – відсилає 
вдумливого читача до кількох знакових 
ідей, що зродилися в епоху Просвітни-
цтва та вплинули на поступ сучасно-
го світу. Насамперед, це легендарний 
твір засновника політекономічної на-

уки Адама Сміта «Дослідження про 
природу і причини багатства народів» 
(1776). Пройти повз цю працю немож-
ливо, бо ж саме вона щонайменше пів-
тора століття визначала принципи, за 
якими розвивалася цивілізація. Крім 
того, варто пам’ятати про ідею прогре-
су, нині трохи призабуту, але панівну 
в суспільних настроях і соціальних фі-
лософіях 1950–60-х років.

Адам Сміт і його політекономія 
надійно переконали сучасників, що 
головний сенс людської екзистенції 
полягає в невпинному й об’єктивно 
зумовленому прагненні до постійного 
примноження добробуту шляхом роз-
поділу праці й підвищення продуктив-
ності робочої сили. Використані згодом 
і марксистами, й адептами ринкової 
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економіки ідеї Сміта породили просту, 
але водночас дуже небезпечну модель, 
що розглядала людину як уже згадану 
«робочу силу», тобто ресурс, ефективне 
використання якого і становить еконо-
мічний сенс розвитку народів.

Концепцію соціального прогресу, 
яку запропонував абат Шарль де Сен-
П’єр, також згодом узяли на озброєння 
й адаптували до своїх інтересів і марк-
систи, і численні представники науко-
вого позитивізму. На середину ХХ сто-
ліття для перших вона полягала в 
тому, що прогрес – це рух до більш до-
сконалого суспільства, заснованого на 
подоланні відчуження людини й по-
вної реалізації її творчого потенціалу. 
Другі ж зосередилися на дослідженні 
прогресу як процесу наближення сус-
пільства до свободи, рівності й спра-
ведливості, особистого зростання та 
якомога повнішого і кращого задово-
лення індивідуальних потреб людини.

І транскрипція смітівської політеко-
номії, й ідеї соціального прогресу трак-
тувалися, виходячи з доволі простого 
принципу, сформульованого Г.-Ф. Геге-
лем у так званому «законі заперечення 
заперечення» (даруйте за тавтологію, 
але філософські пошуки минулих століть 
іноді набували незвичних і незграбних 
форм). Цей закон дозволяв стверджу-
вати, що світ сповнений супереч ностей, 
які виключають одна одну, перебу-
вають у постійній боротьбі – і в такий 
спосіб, зрештою, спричиняють прогрес і 
сталий розвиток людства.

Цей розлогий екскурс в історію сус-
пільних філософій минулих століть не-
обхідний, щоб продемонструвати бачен-
ня світу, яке домінувало в переважної 
частини людства ще 50 років тому. А на 
пострадянських теренах таке уявлення 
досі існує, навіть у молодого покоління, 
і це, до речі, дозволяє виразно визначити 
напрямки євангелізації та катехизації – 
але це вже тема для іншого дослідження.

ПАПА-ФІЛОСОФ
Павла VI багато хто називав папою-

філософом. І до нього, і, щиро кажучи, 
після нього мало хто усвідомлював, 
що в сучасних умовах Церква і світ не 
лише функціонують як різні системи, 
вони навіть розмовляють різними мо-
вами. У цьому сенсі методологічний 
крок, до якого вдався папа-філософ в 
енцикліці «Populorum Progressio», ви-
глядає надзвичайно важливим. Пав-
ло VI наважився вжити мову тогочас-
ного світу, але при цьому нагадати, 
що слова мають власний і правдивий 
сенс. Він спробував повернути словам 
«людина», «прогрес», «розвиток» їхній 
справжній зміст, розтлумачивши ка-
толикам і людям доброї волі, що саме 
Католицька Церква має на увазі, коли 
промовляє їх.

Суспільний контекст, у якому на-
роджувався документ, був непростий. 
Щойно минула Карибська криза, що 
загрожувала світові ядерним проти-
стоянням двох систем – марксист-
ської і ринкової. Поволі, але гучно і 
з великими збройними конфліктами, 
розпадалися колоніальні структу-
ри – на політичній карті виникали 
нові незалежні країни, які обирали 
власний шлях становлення й роз-
витку. Тільки-но завершився ІІ Ва-
тиканський собор, підсумки якого 
преса вже проголосила сенсацією, 
а його учасників на шпальтах газет 
маркували або «прогресистами», або 
«консерваторами». На обрії з’явилися 
соціальні заворушення 1968 року, які 
знаменували культурну революцію 
для західної цивілізації, а в Латин-
ській Америці визрівали паростки 
так званої теології визволення, замі-
шаної на марксизмі й революційному 
ентузіазмі. І папа Павло VI визнав за 
необхідне звернутися до тих понять, 
які, на його думку, викликали най-
більший хаос в умах.
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«ПРОГРЕС – ЦЕ НОВЕ ІМ’Я МИРУ»
26 березня 1967 року, на Великдень, 

енцикліка «Populorum Progressio» була 
опублікована й одразу ж збудила суспіль-
ний інтерес. «П’ята енцикліка папи Пав-
ла VI – це терміновий заклик до багатих 
націй хворого світу організувати ефек-
тивнішу економічну допомогу для країн, 
що розвиваються», – так оцінив цей доку-
мент єзуїтський журнал «Америка» вже 
через тиждень. Проте таке трактуван-
ня – занадто очевидне, надміру звужене, 
профанне. Звісно, енцикліку можна оці-
нювати як реакцію Святого Престолу на 
тодішні актуальні проблеми, однак цей 
документ заслуговує глибшого розумін-
ня – і саме в контексті тих філософських 
поглядів, про які йшлося вище.

Енцикліка досі актуальна, а її уро-
ки залишаються невивченими – про 
це свідчить хоча б те, що Святому Пре-
столу й донині доводиться нагадува-
ти чи не найочевидніший постулат із 
«Populorum Progressio»: прогрес не є 
плодом змагань суперечностей і «за-
перечення заперечення». Виступаючи 
24 квітня 2017 року перед очільника-
ми держав і урядів ЄС, Папа Фран-
циск процитував одну з коротких, але 
містких дефініцій Павла VI, яку полі-
тикам досі не вдалося засвоїти: «Про-
грес – це нове ім’я миру». Так він ще 
раз підкреслив, що католицька кон-
цепція прогресу базується на зовсім 
інших засадах: розвиток досяжний не 
в боротьбі, а у співпраці. І мир у като-
лицькій картині світу – це не відсут-
ність війни, а постійне перебування в 
любові. А криза – це не кінець світу, а 
причина переосмислити ситуацію.

Виокремлю лише кілька важ-
ливих тез із енцикліки «Populorum 
Progressio», які заслуговують особливої 
уваги з боку українських католиків.

Прогрес-розвиток, за Павлом VI, не 
обмежується лише економічним зрос-
танням. Щоб бути справжнім, він має 

бути якнайповнішим – тобто провади-
ти до розвитку кожної людини як осо-
би. Адже людина, згідно з Божим пла-
ном, покликана до розвитку самої себе 
(РР,14–15). Отже, навіть якщо йдеться 
про соціальний прогрес, то він почина-
ється з інтегрального розвитку особи – 
всебічного й гармонійного, якому сприя-
ють різноманітні спільноти й інституції 
(зауважу, що й цю ідею з «Populorum 
Progressio» використовував у вже згада-
ному виступі Папа Франциск).

Також важливо пам’ятати, що «ані 
нації, ні окремі люди не можуть вважа-
ти стале зростання добробуту найвищою 
метою […]. Саме лише здобування еко-
номічних благ не тільки перешкоджає 
людському розвитку, а й суперечить 
уродженій величі людини» (РР 19).

Папа-філософ не уникає й тієї сфери, 
на яку ми мало звертаємо увагу, – філо-
софської основи людського розвитку. Ба-
гато хто навіть вважає, що вона не така 
вже й важлива. Павло VI, однак, пише: 
«Кожна [сучасна] суспільна діяльність 
пов’язана з певною доктриною, що спи-
рається на матеріалістичну й атеїстичну 
філософію, яка не поважає ні релігійної 
думки, що спрямовує життя до вічної й 
остаточної цілі, ні свободи, ні людської 
гідності». Тому далі Папа наполегливо 
рекомендує католикам долучатися до сус-
пільної діяльності й привносити справ-
жні цінності розвитку. «З найбільшою 
охотою віддаю честь усім, хто, відсунувши 
власну вигоду, горливо служить братам у 
громадських організаціях» (РР 29).

Звісно, переказ змісту будь-якої енци-
кліки – справа невдячна. Варто було б ві-
діслати читача до першоджерела. І саме 
цього стосуватиметься остання моя теза – 
може, трохи несподівана. Українською 
мовою енцикліка «Populorum Progressio» 
не перекладена досі (?!). Папа Франциск 
цитує її, звертаючись до Європи. А ми ж 
наче у тому напрямку рухаємося…

Роман ЖЕЛЄЗНИЙ, КМЦ
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Марія Єгипетська (*344, Єгипет – 
†бл. 421, Зайорданська пустеля, Па-
лестина) – велика свята. Відома як пус-
тельниця й аскетка, пам’ять якої Східна 
Церква святкує під час Великого Посту.

Жила в Єгипті. У віці 12 років піш-
ла з дому до Олександрії, де віддалася 
нестримній розпусті. Мету життя вона 
вбачала у задоволенні пристрастей, а 
сила хіті була настільки великою, що 
вона навіть не брала гроші за розпусту, 
віддаючи перевагу життю у злиднях і 
заробляючи на прожиття пряжею. Так 
минуло 17 років. Якось Марія надума-
ла вирушити до Єрусалима з сонмом 
прочан, але не для того, щоб вклони-
тися святиням, а щоб вловити більше 
душ у свої сіті. На свято Воздвиження 
Хреста Господнього цікавість потягла 
її до храму, проте незнана сила не до-
зволила їй переступити поріг церкви. 
Налякана, вона звернулася з молитвою 
до Пресвятої Богородиці, вимолила Її 
допомогу і віддалилася до Йорданської 

пустелі – молитися про відпущення 
своїх гріхів. Сімнадцять років вона за-
молювала свої гріхи, її спокушали грі-
ховні спогади та напади злих духів. 
Три хлібини, що чудесно живили її усі 
ці роки, закінчилися, одяг зітлів, але 
сила Божа не залишила грішницю, яка 
розкаялася. Повне усамітнення, молит-
ва, піст, сльози, терпіння негараздів і 
бід перетворили її на праведницю. Ще 
сорок вісім років жила вона в пустелі й 
померла близько 421 року.

«Стояння Марії Єгипетської», коли 
по храмах читається Великий покаян-
ний канон Андрія Критського і житіє 
преподобної Марії, буває в четвер, на-
передодні 5-го тижня Великого посту.

Селяни говорили, що на Марії Єги-
петської запалюються сніги, заграють 
байраки, і цим вказували на живиль-
ну дію весняного тепла. 

Пам’ять преподобної Марії святку-
ється 14 квітня та у 5-й тиждень Вели-
кого посту. 

ПОКРОВИТЕЛЬКА: МАРІЯ ЄГИПЕТСЬКА
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МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ КВІТНЯ

ІКОНА НАПИСАНА ШПРИЦОМ 

1. За світло віри для невіруючих.
2. За діалог між конфесіями.
3. За християнське виховання молоді.
4. За полонених воїнів АТО.
5. За медичних працівників.
6. За осіб, які перебувають 

у старечих домах.
7. За опіку Богородиці над Україною.
8. За покликаних до чернечого життя.
9. За мир між народами.
10. За святі місії та місіонерів.
11. За мир в Україні.
12. За родину як домашню церкву.
13. За витривання в доброму до кінця.
14. За зраджених.
15. За біженців.
16. За наречених.
17. За повагу до старших.
18. За духовних провідників мирян.
19. За самотніх і покинутих.
20. За дітей у дитячих будинках.
21. За дрібних підприємців.
22. За католицькі ЗМІ.
23. За належне приготування до прийняття Святих Тайн.
24. За вчителів і учнів.
25. За священиків і єпископів.
26. За пошану до батьків.
27. За мир у Сирії.
28. За подолання корупції.
29. За християнське виховання дітей.
30. За водіїв.

9WWW.MISIONAR.IN.UA
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ПОСЛАННЯ ПАПИ ФРАНЦИСКА 
НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ 2018 РОКУ
ТЕМА ПОСЛАННЯ: «БОЖЕ СЛОВО – ЦЕ ДАР.
ІНША ОСОБА – ЦЕ ДАР»

 Роздуми Святішого Отця зосеред-
жені на євангельській притчі про ба-
гача і Лазаря. Дорогі брати й сестри, 
Великий піст – це новий початок, доро-
га, що веде до надійної мети: до Пасхи 
Воскресіння, до перемоги Христа над 
смертю. Цей період завжди звертається 
до нас із наполегливим запрошенням 
до навернення: християнин поклика-
ний повернутися до Бога «усім своїм 
серцем» (Йоіл 2,12), щоб не вдовольня-
тися пересічним життям, а зростати у 
приязні з Господом. Ісус – вірний друг, 
який ніколи нас не залишає, бо навіть 
тоді, коли грішимо, терпеливо очікує 

на наше повернення до Нього і цим 
очікуванням виявляє Своє бажання 
простити (пор. проповідь від 8 січня 
2016 року). Великий піст – це сприят-
лива нагода, щоб посилити духовне 
життя за допомогою засобів освячення, 
які пропонує нам Церква: піст, молит-
ва, милостиня. В основі цього всього – 
Боже Слово, яке ми покликані слу-
хати в цей час та ще старанніше над 
ним роздумувати. Зокрема, хотів би 
зупинитися над притчею про багача 
й убогого Лазаря (пор. Лк 16, 19–31). 
Дозвольмо, аби нас надихала ця зна-
менна євангельська сторінка, яка про-
понує нам ключ до розуміння того, як 
треба діяти, щоб осягнути справжнє 
щастя та вічне життя, закликаючи нас 
до щирого навернення. 

1. ІНША ОСОБА – ЦЕ ДАР 

Притча розпочинається представ-
ленням головних дійових осіб, але 
детальніше описано бідного: він пере-
буває в розпачливому становищі й не 
має сил підвестися, лежить при воро-
тах багача і їсть крихти, що падають 
з його столу, його тіло покрите стру-
пами, й пси приходять, щоб їх лизати 
(пор. Лк 16, 20–21). Картина, отже, є 
похмурою, а людина – приниженою 
та впокореною. Вона стає ще драма-
тичнішою, коли взяти до уваги те, що 
бідолаху звати Лазарем: це ім’я спо-
внене обітницями й дослівно означає 
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«Бог допомагає». Отож ця особа не є 
анонімною, має чітко визначені риси 
й представлена як людина, з якою 
пов’язана особиста історія. В той час, 
як для багача він залишається непо-
мітним, для нас стає відомим і майже 
близьким, дістає обличчя, а як таке – 
стає даром, неоціненним багатством, 
буттям, яке бажав і полюбив Бог, Який 
згадав про нього, хоча його конкретним 
становищем є людське відкинення (пор. 
проповідь з 8 січня 2016 року). Лазар 
вчить нас, що інша особа є даром. Пра-
вильні стосунки з людьми полягають у 
сповненому вдячності визнанні їхньої 
цінності. Також і убогий при дверях ба-
гача є не надокучливою перешкодою, а 
закликом навернутися та змінити жит-
тя. Перше запрошення, з яким до нас 
звертається ця притча, – це відкрити 
двері свого серця іншій людині, тому 
що кожна людина є даром, чи то наші 
близькі, чи незнайомий бідолаха. Ве-
ликий піст – сприятливий час для того, 
щоб відчинити двері кожному потребую-
чому та визнати в ньому чи в ній Хрис-
тове обличчя. Кожен із нас зустрічає їх 
на своїй дорозі. Кожне життя, що вихо-
дить нам назустріч, є даром і заслуговує 
на прийняття, пошану та любов. Боже 
Слово допомагає нам відкрити очі, щоб 
прийняти життя та його любити, насам-
перед тоді, коли воно є слабким. Але для 
того, щоб змогти це зробити, слід серйоз-
но взяти до уваги й те, що Євангеліє роз-
повідає нам про багача. 

2. ГРІХ НАС ЗАСЛІПЛЮЄ 

Притча безжалісно показує супереч-
ності, в яких перебуває багач (пор Лк 
16, 19). Ця людина, на відміну від бід-
ного Лазаря, не має імені, його названо 
лише «багач». Про його величезні ба-
гатства свідчить одяг, який він носить, 
і надмірна розкіш. Кармазин справді 
був дуже цінним, коштував більше від 

срібла й золота, а тому призначався 
лише для божества (пор Єр. 10, 9) та 
царів (пор. Суд 8, 26). Вісон, спеціаль-
на лляна тканина, надавала одягові 
ледь не сакральний характер. Багат-
ство цього чоловіка є надмірним та-
кож і тому, що він щодня виставляє 
його напоказ, як звичку: «бенкетував 
щодня розкішно» (Лк 16, 19). В ньо-
му можна розгледіти драматичне зі-
псуття гріхом, що здійснюється в трьох 
послідовних етапах: любов до грошей, 
марнославство та гордість (пор. пропо-
відь з 8 січня 2016 року). Святий Пав-
ло пише, що «жадібність грошей є ко-
ренем всілякого зла» (1 Тм 6, 10). Вона 
є головною причиною корупції та дже-
релом заздрощів, сварок і підозр. Гро-
ші можуть запанувати над нами, ста-
ючи свавільним ідолом (пор. Evangelii 
gaudium, 55). Замість того, щоб бути 
засобом, який нам служить, щоб чи-
нити добро й виявляти солідарність з 
іншими, гроші можуть підпорядкувати 
нас і ввесь світ егоїстичній логіці, яка 
не залишає місця для любові та стає 
перешкодою для миру. Притча показує 
нам, що жадібність багача вчиняє його 
марнославним. Його особистість шукає 
здійснення в зовнішньому вигляді, 
у тому, щоб показати іншим, що він 
може собі дозволити. Але за зовнішні-
ми ефектами приховується внутріш-
ня порожнеча. Його життя є в’язнем 
зовнішнього, найбільш поверхневого 
та скороминущого виміру існування 
(пор. там же, 62). Найнижчою схо-
динкою цієї моральної деградації є 
гордість. Багач вдягається немов цар, 
наслідує поведінку божества, забува-
ючи про те, що є простим смертним. 
Для людини, корумпованої любов’ю до 
багатств, не існує нікого іншого, крім 
власного я, а тому люди, які її оточу-
ють, не потрапляють в її поле зору. 
Плодом прив’язаності до грошей є сво-
єрідна засліпленість: багач не помічає 
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голодного бідняка, покритого ранами 
й розпростертого у своєму впокоренні. 
Дивлячись на цю особу, можемо зрозу-
міти, чому Євангеліє так виразно за-
суджує любов до гріха: «Ніхто не може 
двом панам служити: бо або одного 
зненавидить, а другого буде любити, 
або триматиметься одного, а другим 
знехтує. Не можете Богові служити – і 
мамоні» (Мт 6,24).

3. БОЖЕ СЛОВО – ЦЕ ДАР

Євангельська розповідь про багача 
й бідного Лазаря допомагає нам при-
готуватися до Пасхи, що наближаєть-
ся. Літургія Попільної Середи запро-
шує нас у дуже драматичний спосіб 
пережити досвід, схожий до того, який 
пережив багач. Коли священик на-
кладає попіл на голову, він тричі по-
вторює: «Пам’ятай, що ти – порох, і в 
порох повернешся». Багач і бідняк, у 
дійсності помирають обоє, й головна 
частина притчі відбувається у потой-
біччі. Обидві постаті несподівано від-
кривають, що «ми не принесли на світ 
нічого, та й винести нічого не можемо» 
(1 Тм 6,7). Також і наш погляд відкри-
вається на потойбіччя, де багач має 
тривалу розмову з Авраамом, якого на-
зиває «батьком» (Лк 16,24.27), показу-
ючи, що належить до Божого люду. Ця 
деталь вчиняє його життя ще супереч-
ливішим, тому що досі не було нічого 
сказано про його взаємини з Богом. 
Насправді в його житті не було місця 
для Бога, адже єдиним його богом був 
він сам. Лише серед потойбічних мук 
нещасний упізнав Лазаря й хотів би, 
щоби бідолаха полегшив його страж-
дання краплею води. Те, про що він 
просить Лазаря, міг би робити сам, але 
ніколи не робив. Авраам пояснює: «Ти 
одержав твої блага за життя свого, так 
само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер 
він тішиться тут, а ти мучишся» (Лк 

16,25). У потойбіччі відновлюється сво-
єрідна справедливість, і життєві лиха 
врівноважуються добром. Притча не 
завершується і представляє послання 
для всіх християн. У дійсності, багач, в 
якого залишилися живі брати, просить 
Авраама послати до них Лазаря, щоб 
попередити, на що Авраам відпові-
дає: «Мають Мойсея і пророків, нехай 
їх слухають» (Лк 16,29). Та відповіда-
ючи на зауваження багача, додає: «Як 
вони не слухають Мойсея і пророків, то 
навіть коли хто воскресне з мертвих, не 
повірять» (Лк 16,31). Таким чином ви-
являється справжня проблема багача: 
коренем його лиха є те, що він не слухав 
Божого слова; це привело його до того, 
що вже більше не любив Бога, а тому 
зневажав ближнього. Боже слово – це 
жива сила, здатна викликати навер-
нення серця людей і наново скерувати 
людину до Бога. Наслідком закриття 
серця перед даром Бога, Який про-
мовляє, є закриття серця перед даром 
ближнього. Дорогі брати й сестри, Вели-
кий Піст – це сприятливий час для того, 
щоб оновитися через зустріч з Христом, 
живим у Його слові, в Святих Тайнах і в 
ближньому. Господь, Який протягом со-
рока днів у пустелі долав підступи спо-
кусника, показує нам шлях, яким слід 
прямувати. Святий Дух провадить нас 
до звершення справжнього шляху пока-
яння, щоб наново відкрити дар Божого 
слова, очиститися від гріха, що нас за-
сліплює, та служити Христові, присут-
ньому в найбільш потребуючих ближ-
ніх. Заохочую всіх вірних виявити це 
духовне оновлення також через участь 
у всіляких великопосних кампаніях, 
що їх у різних частинах світу проводять 
численні церковні організації. Молімося 
одні за одних, щоб, ставши учасниками 
Христової перемоги, ми вміли відчиняти 
свої двері для немічного й бідного. Тоді 
зможемо жити у повноті радістю Пасхи 
та її свідчити. 
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БРАТИ-СТУДЕНТИ ВАСИЛІЯНСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ МАНДРУВАЛИ 
З КОЛЯДОЮ УКРАЇНОЮ
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З 15 по 23 січня брати-студенти 
Василіянського інституту філософсько-
богословських студій ім. митрополита 
Йосифа Велямина Рутського мали нагоду 
звіщати радісну вістку народження Христа 
колядою майже по цілій Україні. Далі – 

невеличка розповідь про це студента 2-го 
курсу бр. Тадея Херовича, ЧСВВ.

Коли ми виїжджали з Брюхович, крізь 
хмари пробивалося сонце, а на вулиці було 
10 градусів морозу. Перший господар, який 
привітно прийняв братів та запровадив 
до владики Димитрія Григорака, був о. 
Венедикт Деркач, ЧСВВ, у Чорткові. В 
Єпархіальному осідку нам провели екскурсію 
історичним музеєм, де в підвальних 
приміщеннях у радянські часи ув’язнювали 
і катували українських повстанців. Далі 
ми колядували для хворих дітей у «Домі 
милосердя». 

Наступним місцем призначення 
було давнє історичне місто Кам’янець-
Подільський. У василіянському 
Святотроїцькому монастирі відбулася 
Божественна Літургія, після якої були 
різдвяні привітання для прихожан.
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Наступного дня браття продовжили свою 
маленьку місію у Барі Вінницької області, 
де також є монастир Різдва Пресвятої 
Богородиці. Далі дорога повела мандрівників 
до Дніпра, щоб там продовжувати 
благовістити прихід Спасителя. Варто 
зауважити, що тамтешня Церква активно 
працює з людьми, які потребують помочі. 
Про це свідчить велика кількість присутніх 
у місцевому Карітасі, який надає допомогу 
людям, що опинилися в скрутних обставинах.

Привітавши дніпрян із Різдвом, у середу 
наша невеличка група поїхала до Званівки, 
що в Донецькій області. Тут була нагода 
поколядувати для людей у сусідньому 

селі Роздолівка, а це за 40 кілометрів від 
передової. Тут особливо приємно було 
зустріти людей, які готові прийняти цю 
містерію Різдва. Найцікавіша зустріч 
відбулася у місцевій школі, де всі учні 
приєдналися до прослави Бога в колядках 
разом із монахами.

Далі на подорожніх чекала Харківщина. 
Відвідали владику Василія, який прийняв 
нас у нещодавно освяченому нижньому 
храмі катедрального собору Харкова. 18 
січня, у Надвечір’я Богоявлення, сестри св. 
Йосифа Обручника запросили нас на вечерю 
у монашому товаристві. Неподалік міста, у 
Покотилівці, розташований василіянський 
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Святопокровський монастир, у який ми 
завітали на свято Богоявлення. 

Також ми побували в гостях у харківському 
військовому госпіталі. Приємно було сказати 
слова вдячності героям, які віддають все 
заради миру в нашій державі, та подарувати 
їм відчуття щастя та щирі усмішки. При 
нагоді просимо всіх підтримувати хлопців, 
які перебувають на лікуванні, насамперед 
молитвою, щоб вони знали, що про них 
пам’ятають і вони є потрібні.

Але дорога вела далі – до 
контемплятивних сестер-кармеліток. 
Якщо хтось думає, що життя у монастирі 
проходить суворо та сумно, то глибоко 
помиляється, адже тут можна віднайти 
себе в Христі. Своєю щирою радістю сестри 
більше запалили тих, які прийшли їм цю 
радість звіщати.

Отож, подякувавши сестрам, ми рушили 
в дорогу й завітали до сестер-василіянок у 
Полтаву. Хоч їх там лише двоє, ці монахині 
виконують величезну працю з людьми. 

У Києві нас чекали з вечерею сестри-
служебниці, а на нічліг прийняв монастир 
св. Василія Великого. Приємно зауважити, 
що з кожним роком кількість парафіян 
монастирського храму збільшується. Це 
свідчить про те, що люди шукають Бога у 
своєму житті.

Так і закінчилася подорож братів-
студентів Україною. Тож приносимо слова 
вдячності отцям Пантелеймону Саламасі, 
ЧСВВ, та Павлові Долішньому, ЧСВВ, які 
провадили нас у цій поїздці. Нехай Господь 
щедро винагородить вас!

Дякуємо Богові за тих, хто допомагав у 
цій мандрівці! 
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У четвер, 1 лютого 2018 року, в 
Навечір’я свята Господнього Стрітення за 
григоріанським календарем, представники 
різних чернечих спільнот Української 
Греко-Католицької Церкви та Римо-
Католицької Церкви в Україні, які виконують 
своє служіння в Італії, організували 
спільну зустріч з нагоди Всесвітнього дня 
богопосвяченого життя, який у Католицькій 
Церкві відзначається на Стрітення.

Цьогорічна зустріч українського 
католицького монашества відбулася в 
монастирі Головної управи Василіянського 
Чину Святого Йосафата в Римі.

Розпочалася вона в монастирській 
каплиці Христа-Царя о 18:30 Великою 
вечірньою з литією свята Господнього 
Стрітення, яку відслужив протоархімандрит 
Василіянського Чину о. Ґенезій Віомар. Вели 
спів цього разу напереміну отці й брати-
василіяни з монастиря на Авентинському 
пагорбі та сестри-василіянки зі спільноти, яка 
діє при соборі Святої Софії в Римі.

У цій молитві й зустрічі монашества 
взяли участь отці та брати-василіяни (із 
монастиря Головної управи Чину, о. Роберт 
Лисейко – із Папської української колегії 
святого Йосафата, а також отці з України, 
які цього тижня були на міжнародній 
зустрічі священиків, що співпрацюють із 
Католицьким скаутством Європи); мати 
протоархімандриня Дія Стасюк та інші 
сестри Чину святого Василія Великого (як 
з монастиря Головної управи, так і з двох 
інших римських спільнот, що при соборі 
Святої Софії та при Папській колегії на 

ЦЬОГОРІЧНА ЗУСТРІЧ УКРАЇНСЬКОГО
ЧЕРНЕЦТВА В ІТАЛІЇ ВІДБУЛАСЯ 
В МОНАСТИРІ ГОЛОВНОЇ УПРАВИ
ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ В РИМІ
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віа Боччеа); генеральна настоятелька 
сестра Софія Лебедович та інші сестри 
Згромадження служебниць Непорочної Діви 
Марії з трьох римських спільнот (монастиря 
Головної управи Згромадження та з 
української й румунської Папських колегій 
на пагорбі Джаніколо); сестра-настоятелька 
Ріта Балдо й інші сестри Згромадження 
катехиток святої Анни (із спільноти при 
церкві святих Сергія і Вакха в Римі); сестри 
Згромадження Пресвятої Родини з Помпеїв, 
з якими прибув також о. Юрій Скаськів; 
о. Сава Масник Студійського Уставу; 
студент Папської української колегії святого 
Йосафата о. Григорій Джала (представник 
Місійного Згромадження святого апостола 
Андрія); представник Римо-Католицької 
Церкви в Україні о. В’ячеслав Гриневич (зі 
Згромадження святого Вінкентія Паллотті).

По закінченні литії відбулося мирування, 
а після цього о. Миколай Козелківський, 
ЧСВВ, виголосив численно зібраним отцям, 
братам і сестрам духовне повчання у 
монастирській каплиці.

Виходячи з особистого досвіду, 
о. Миколай розповів, як деколи апельсин, 

хоч такий гарний на вигляд і з таким чудовим 
запахом, може мати настільки кислий смак, 
що його неможливо їсти. Так може бути і з 
людиною, в тому числі й богопосвяченою: 
назовні вона гарна і, здається, все робить 
правильно, є приваблива для інших, але 
коли поглянути на її життя ближче – немає в 
ньому такого «смаку», який мав би бути.

Звертаючись думкою до євангельської 
притчі про робітників у винограднику 
(Мт 20,1–16), проповідник зауважив, що до 
цієї притчі може виникати багато запитань: 
чому господар роздавав платню, починаючи 
не від перших до останніх, а від останніх 
до перших? Чому він дав однакову платню 
і тим, які майже зовсім не працювали, і 
тим, які були на роботі цілий день? І може 
зродитися підозра, що господар не є добрим, 
як це сталося з тими, що докоряли йому. 
Докоряли, бо їх щось не влаштовувало. 
Вони не розуміли логіки такої поведінки 
господаря, почувалися скривдженими! «Ти 
не справедливий!» – обурювалися вони.

Але господар відповідає одному з них: 
я тебе не кривджу, я не поганий, навпаки, 
«хочу й цьому останньому дати, що й тобі... 
Чи ж око твоє лукаве з того, що я добрий?!».

Ці запитання і відповіді спонукають кожного 
з нас задуматися: а який образ Бога маємо 
ми, кожен із нас? Яке наше ставлення до 
Господа? Коли людина довіряє Богові і любить 
Його – вона шукає близькості з Ним, але коли 
би хтось засумнівався в Божій доброті – то, 
мабуть, уникав би присутності біля Нього, бажав 
би втекти. Тому важливо, який образ Бога ми 
плекаємо у своєму розумі й серці.

Також о. Миколай зауважив, що добрий 
намір – далеко не те саме, що добрий 
вчинок: можна багато собі постановляти, 
а нічого не зробити. Мабуть, багато хто з 
нас чув зізнання інших людей: я не маю 
часу на молитву, я пропускаю вечірню або 
ранішню молитву. Молитва до Бога є однією 
з найкращих і найпотрібніших у житті справ, 
вона є перебуванням на розмові з Богом. 
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Тому важливо знаходити для молитви 
найкращий час протягом дня, щоб не 
забувати про неї.

Як спосіб молитви о. Миколай 
запропонував метод молитовного читання 
Божого Слова, lectio divina, роздавши 
кожному з учасників зустрічі на окремій 
картці коротке представлення цього 
способу молитви і читання Святого Письма. 
Боже Слово, – наголосив о. Миколай, – та 
Пресвята Євхаристія – це те багатство, яке 
доступне кожному з нас, у них присутній і 
через них промовляє і діє Ісус Христос.

Після слів о. Миколая о. протоархімандрит 
Ґенезій Віомар привітав усіх гостей, 
зазначивши, що момент, коли Симеон 
побачив Ісуса в єрусалимському храмі, вказує 
на цінність зустрічі, яку переживаємо щоразу 
на свято Стрітення. Головний настоятель 
отців василіян висловив глибоку радість 
з приводу того, що в цьогорічному заході 

бере участь так багато осіб. Він запросив 
усіх до спільної фотографії, а потім – до 
монастирської їдальні.

Під час перекуски отці, брати і сестри 
мали нагоду братерського спілкування й 
обміну думками.

На закінчення вечері слово мав 
духовник Папської української колегії 
святого Йосафата о. Роберт Лисейко, 
ЧСВВ, співорганізатор цьогорічної зустрічі 
монашества. Від імені всіх учасників він 
щиро подякував протоархімандритові о. 
Ґенезію Віомару, настоятелю римського 
монастиря о. Маврикію Попадюку та всій 
спільноті монастиря Головної управи 
Чину в Римі за те, що приготували цю 
зустріч і вечерю. Також о. Роберт привітав 
представників усіх спільнот, які прибули 
на захід, і склав їм побажання з нагоди 
свята Господнього Стрітення і Дня 
богопосвяченого життя. 
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НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

 ПАПА ФРАНЦИСК ВІДВІДАВ 
УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ РИМА 
ТА ПАЛОМНИКІВ З ІТАЛІЇ Й УКРАЇНИ 
В СОБОРІ СВЯТОЇ СОФІЇ

Неділю, 28 січня 2018 року, буде вписано 
золотими літерами в історію української громади 
в Римі. Цього дня на запрошення Блаженнішого 
Святослава, Отця і Глави УГКЦ, Папа Франциск 
відвідав український собор Святої Софії, де 
зустрівся з місцевою громадою та численними 
вірними, що прибули з різних куточків Італії, 
світу та України.

Для Святішого Отця ці відвідини мали також 
особистий характер. Ми звикли чути з його уст 
українське християнське вітання «Слава Ісусу 
Христу!». Цього привіту малого Хорхе Берґольйо 
навчив український священик салезіянин 
Степан Чміль, який після Другої світової війни 

душпастирював серед українців в Аргентині. Майбутній Папа прислуговував йому під час 
святої літургії. Пізніше о. Степан прибув до Рима, де згодом отримав єпископські свячення з 
рук блаженнішого Йосифа Сліпого. У Римі він відійшов до вічності сорок років тому, 22 січня 
1978 року, а його тлінні останки спочивають у крипті собору Святої Софії.

Кількатисячна громада привітала Святішого Отця, який прибув з 20-хвилинним 
випередженням запланованої програми, багатоголосою українською колядкою. Папу зустрів 
Блаженніший Святослав, який провів його до собору Святої Софії. На порозі храму його чекали 
представники молоді, що разом з Єпископом Рима випустили в небо білу голубку як символ 
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миру. Прийнявши традиційний 
коровай, Папа звернувся зі 
словами привітання до присутніх, 
подякував за запрошення та 
гостинність і проказав молитву за 
мир в Україні.

У храмі Святіший Отець 
благословляв дітей, зокрема хворих. 
Далі він привітався з присутніми 
єпископами та представниками 
громади. Увійшовши разом із 
Блаженнішим Святославом до 
святилища, він проказав молитву 
перед престолом.

У вітальному слові 
Блаженніший Святослав насамперед представив життя та діяльність української греко-
католицької громади в Італії, символом єднання якої є цей собор, споруджений патріархом 
Йосифом Сліпим. «Протягом 18 років, – розповів Глава УГКЦ про одного зі своїх 
попередників, – він перебував у радянських концентраційних таборах. Після звільнення в 
1963 році виявив бажання збудувати цю святиню, що є не тільки катедрою нашої Церкви 
в Римі, але передусім меморіалом, який не дає змоги забувати про численні християнські 
церкви, знищені в Радянському Союзі, про мільйони жертв нацистських і комуністичних 
переслідувань».

Предстоятель УГКЦ зазначив, що «протягом багатьох років крипта цієї базиліки була 
єдиним місцем, де родини могли пом’янути своїх загиблих рідних і близьких та помолитися за 
них, не знаючи, де вони поховані, чи не маючи змоги зробити це на місці їхнього поховання». 
Одним з таких був і блаженний мученик Омелян Ковч, якого проголошено покровителем 
священиків УГКЦ.

Блаженніший Святослав також зазначив, що український народ вважає Святішого Отця 
«справжнім посланцем і будівником миру, миру справжнього та справедливого», якого 
особливо прагнуть серця в Україні. «Ми вдячні Вам за те, що пам’ятаєте про наш народ у 
своїх молитвах, за гуманітарну акцію «Папа для України». Дякуємо, що Ви пробуджуєте 
совість європейського континенту, робите її чуйною до бідних, стражденних, мігрантів і жертв 
несправедливості. Дякуємо за те, що Ви стали для нас посланцем Благої вістки Христа, за те, 
що проголошуєте спасіння тим, хто відчуває відчай і безнадію. Дякуємо, що відвідали нас тут, 
у Римі! Сподіваємося, що цей візит є тільки першим кроком, добрим знаком Ваших майбутніх 
відвідин України! Благословіть нас, Святіший Отче!» – підсумував патріарх.

Далі промовляв Святіший Отець, після чого запросив усіх проказати молитву до Пресвятої 
Богородиці та разом із Блаженнішим Святославом уділив благословення.

Діти з місцевої громади подарували Папі мозаїку карти України в кольорах національного 
прапора та ляльки-мотанки. Від громади Святіший Отець отримав ікону Пресвятої Богородиці 
Оранти, вишиваний рушник і глечик з українським медом, а Посол України при Святому 
Престолі вручила від імені України факсиміле Пересопницького Євангелія. Представники 
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Комітету вшанування блаженного Омеляна Ковча та цьогорічні лауреати відзнаки на його 
честь подарували ікону блаженного.

Опісля Святіший Отець зійшов до крипти, де помолився при гробі єпископа Степана Чміля, 
поставив перед ним запалену свічку. Вийшовши з храму, він знову звернувся до присутніх 
кількома словами, запевнив у своїх молитвах та попросив молитися за нього. А далі, уділивши 
своє благословення, вітався з вірними, які вигукували слова вдячності та любові. Перед 
від’їздом він разом із Блаженнішим Святославом знову випустив у небо білих голубів.

У цій події, як також у недільній Святій Літургії, яку очолив цього дня в соборі Святої Софії 
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, взяли участь і представники Василіянського Чину, на 
чолі з о. протоархімандритом Ґенезієм Віомаром.

 СЛОВО ПАПИ ФРАНЦИСКА 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ 
ПІД ЧАС ВІДВІДИН СОБОРУ СВЯТОЇ СОФІЇ
Ваше Блаженство, дорогий Брате Святославе, дорогі єпископи, священики, брати й сестри, 

щиро вітаю вас, я радий бути серед вас. Дякую вам за вашу гостинність і за постійну вірність: 
вірність Богові та Наступникові святого Петра, за яку ви не раз заплатили високу ціну.

Входячи до цього святого місця, я з радістю вдивлявся у ваші обличчя, слухав ваш спів. 
І якщо ми перебуваємо тут, зібрані в братньому сопричасті, то повинні подякувати також 
за численні обличчя, яких тепер більше не бачимо, але які були відображенням люблячого 
погляду Бога на нас. Маю на увазі, зокрема, три постаті: перша – це кардинал Сліпий, 125-ту 
річницю народження якого спогадувано в році, який щойно закінчився. Він хотів спорудити 
та спорудив цей світлий собор, аби він сяяв, як пророчий знак свободи в роках, коли був 
заборонений доступ до численних місць культу. Але завдяки пережитим і пожертвуваним 
Господеві стражданням він приклався до спорудження іншого храму, ще величнішого та 
прекраснішого, – будівлі з живого каміння, якою є ви (пор. 1 Пт 2,5).

Другою постаттю є єпископ Чміль, що упокоївся сорок років тому й тут похований: це 
людина, яка зробила багато добра в моєму житті. В мені залишається незабутній спогад 
про те, як у юності – я мав тоді 12 років – прислуговував йому під час Служби Божої. Він 
навчив мене прислуговувати, читати ваш алфавіт, відповідати на Службі. Прислуговуючи 
йому тричі на тиждень я дізнався про красу вашої літургії; з його розповідей я отримав живе 
свідчення про те, наскільки випробовувалася та кувалася віра серед жахливих атеїстичних 
переслідувань минулого сторіччя. Я дуже вдячний йому та вашим численним «героям 
віри»: тим, хто, як Ісус, засівав на хресній дорозі, зродивши плідний врожай. Бо справжня 
християнська перемога є завжди під знаком хреста, нашим прапором надії.

А третя постать, яку я хочу згадати, – це кардинал Гузар (ми були введені в 
кардинальський сан того самого дня), який не лише був Отцем і Главою вашої Церкви, але й 
провідником і старшим братом багатьох між вами; Ваше Блаженство, Ви носите його в своєму 
серці, й чимало людей назавжди запам’ятають його любов, люб’язність та чуйну й молитовну 
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присутність аж до кінця: незрячий, але бачив далеко поза межі цього світу. Ці свідки минулого 
були відкритими на Боже майбутнє, і тому дають надію в теперішньому. Багато серед вас, 
мабуть, мали ласку їх знати. Коли переступаєте поріг цього храму, згадуйте, пам’ятайте 
батьків і матерів у вірі, бо вони є фундаментом, на якому стоїмо: ті, хто навчив нас Євангелія 
своїм життям, і надалі спрямовують нас і супроводжують у дорозі.

Верховний Архієпископ говорив про матерів, про українських бабусь, які мужньо передавали 
віру, христячи дітей. І сьогодні добро – а я про це говорю, бо знаю, – яке ці жінки роблять тут, у 
Римі, в Італії, піклуючись дітьми як доглядальниці, передають віру в родинах, а деякі з них часто 
є літеплими в житті віри. Ви ж маєте мужню віру. Пригадую собі читання з минулої п’ятниці, 
коли святий Павло писав Тимотеєві про віру його матері й бабусі. За кожним із вас стоїть мама, 
бабуся, що передала віру. Українські жінки – дійсно героїні. Дякуймо Богові!

На шляху вашої римської громади стабільним орієнтиром є ця ректорія. Разом з 
українськими греко-католицькими спільнотами всього світу ви влучно висловили свою 
душпастирську програму одним реченням: «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом». 
Я хотів би підкреслити два слова. Першим є зустріч. Церква – це зустріч, це місце, в якому 
можемо зцілити самотність, перемогти спокусу відокремлюватися та замикатися, де можемо 
черпати силу для того, аби перемагати замкненість у собі самих. Отже, спільнота – це місце, 
в якому поділяємо радощі й труднощі, куди приносимо тягарі серця, життєві незадоволення й 
ностальгію за рідним домом. Тут на вас чекає Бог, аби зробити стійкішою вашу надію, адже 
коли зустрічаємо Господа, все пронизується Його надією. Бажаю вам завжди тут черпати 
хліб для щоденної мандрівки, розраду серця, зцілення ран. Друге слово – живий. Ісус живий, 
Він воскрес та живий, і саме таким зустрічаємо Його в Церкві, на Літургії, в Слові. Тож кожна 
Його спільнота не може не виточувати аромат життя. Парафія не є музеєм пам’яток минулого 
чи символом присутності на території, а серцем місії Церкви, де отримуємо та поділяємо нове 
життя, що є життям, яке перемагає гріх, смерть і смуток, і зберігаємо молодість серця. Якщо 
віра зроджуватиметься із зустрічі та промовлятиме до життя, то скарб, який ви отримали від 
ваших батьків, буде добре збереженим. Таким чином, ви зумієте запропонувати неоціненні 
добра вашої традиції також молодим поколінням, які приймають віру насамперед тоді, коли 
відчувають Церкву як близьку та живу. Молодь потребує цього відчуття, що Церква не є 
музеєм, не є гробницею, що Бог не є кимсь далеким. Що Церква жива і дає життя, що Бог – 
це Ісус Христос, присутній у Церкві, це Живий Христос.

Я хотів би також скерувати вдячну думку до багатьох жінок, – хоч вже трохи говорив про 
це, але ще раз повторю, – які у ваших громадах є апостолами милосердної любові та віри. 
Ви є дорогоцінними та несете в численні італійські родини звіщення Бога найкращим з-поміж 
усіх способом, коли в своєму служінні опікуєтеся людьми через турботливу й ненав’язливу 
присутність. І це дуже важливо: ненав’язливість, служіння, свідчення: «Гляньте, яка це добра 
жінка» – і так передається віра. Віру треба передавати. Заохочую вас сприймати свою важку 
й часто невдячну працю не просто як роботу, а як місію: ви є орієнтирами в житті багатьох 
похилих віком людей, сестрами, які дають їм відчути, що вони не самотні. Несіть відраду та 
ніжність Господа Бога тим, які в своєму житті готуються до зустрічі з Ним. Це велике служіння 
близькості, приємне Богові, за яке вам дякую. Ви, що виконуєте роботу доглядальниць літніх 
людей, бачите, як вони відходять до вічності, може й забуваєте про них, бо з’являються інші, ще 
інші... Але пам’ятайте їхні імена: саме вони відчинять вам двері там, у потойбіччі.
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Розумію, що в той час, коли перебуваєте тут, ваше серце б’ється для вашої країни, й пульсує 
не лише з любов’ю, але й із почуттям тривоги, насамперед, через лихо війни та економічні 
труднощі. Я тут, щоб запевнити вас у своїй близькості: я близький серцем, молитвами, близький 
тоді, коли приношу Євхаристійну жертву. Тоді я благаю Князя Миру, аби змовкла зброя. Його 
прошу також про те, щоб ви більше не мусили вдаватися до таких величезних жертв, щоб 
утримати своїх найдорожчих. Молюся за те, щоби в серці кожного з вас ніколи не згасала 
надія, але щоб оновлювалася мужність прямувати вперед і завжди розпочинати заново. Дякую 
вам від імені всієї Церкви, уділяючи всім вам і тим людям, яких ви носите в своєму серці, моє 
благословення. І прошу вас, будь ласка, не забувайте молитися за мене.

І хочу розповісти вам один секрет. Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли 
прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями. Але чому? Бо коли ваш Верховний 
Архієпископ прибув до Аргентини, коли я його побачив, то подумав, що це міністрант з 
української церкви, але це був єпископ! Він плідно працював у Аргентині, й ми доволі часто 
зустрічалися. Одного дня він поїхав на Синод і повернувся Верховним Архієпископом, 
щоб попрощатися. Коли він прощався, то подарував мені ікону, невелику, як половина 
аркуша, Пресвятої Богородиці. В Буенос-Айресі я тримав її у своїй кімнаті й щовечора та 
щоранку вітався з нею. Це стало звичкою. А далі прийшла моя черга приїхати до Рима й 
не повернутися… Він міг повернутися, а я – ні… І я сказав, щоб мені привезли три книжки 
бревіарію, які я не взяв із собою, та інші найважливіші речі, між якими – цю ікону Богородиці 
Ніжності. Й щовечора, перед тим, як іти спати, цілую цю ікону, яку мені подарував ваш 
Верховний Архієпископ, і зранку також вітаюся з нею. Тож можна сказати, що розпочинаю та 
завершую день по-українськи.

Джерело – інтернет-сайт Секретаріату з питань комунікації 
Святого Престолу uk.radiovaticana.va

 ВІДБУЛАСЯ ПРОЩА 
МОНАШЕСТВА УГКЦ ДО
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ

10 лютого, напередодні дня 
богопосвячених осіб, місто Чернівці 
приймало монашество УГКЦ, яке 
численно прибуло до катедрального 
храму Чернівецької єпархії. Цей з’їзд 
став чудовою нагодою подякувати Богу 
за дар покликання та помолитися біля 
чудотворної ікони Чернівецької Божої 
матері «Надія Безнадійних».

Центральним богослужінням 
для монашества стала Архієрейська 
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Божественна Літургія, яку очолив владика Ігор Возьняк, ЧНІ, Митрополит Львівський. 
Співслужили Архієрею голова патріаршої комісії у справах монашества та Одеський екзарх 
владика Михаїл Бубній, ЧНІ, єпарх Чернівецький Йосафат Мощич, МЗСА, владика Володимир 
Груца, ЧНІ, єпископ-помічник Львівської архієпархії, а також настоятелі та ієромонахи різних 
чинів і згромаджень.

Після Божественної Літургії відбулася молитва перед чудотворною іконою Чернівецької 
Божої Матері «Надія Безнадійних». Відтак богопосвячені особи вирушили великою ходою з 
колядками на центральну площу міста, де перед шопкою помолилися за мир в Україні, єдність 
християн та численні й ревні покликання до богопосвяченого стану в Чернівецькій єпархії. 
Згодом відбулася конференція на тему «Боже Слово і богопосвячене життя».

Опісля богопосвячені особи відвідали пам’ятку Чернівців – національний університет ім. 
Юрія Федьковича. Завершився з’їзд монашества вечірнею. 
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

ВИХОВАННЯ 
СУМЛІННЯ

Ієромонах 
Матей ГАВРИЛІВ, ЧСВВ

ВСТУП

У житті молодого Жана-Батис-
та Клеменса з повісті французького 
письменника Альбера Камю стаєть-
ся небуденна і визначна подія. Голо-
вний герой, відомий адвокат у Пари-
жі, який веде розповідь від першої 
особи, так сам себе характеризує:

«У виконуванні обов’язків я 
справді був бездоганний. Я ніколи 
не брав хабарів, не старався здобути 
чиюсь прихильність. Ніколи не брав 
жодної винагороди від злидарів, що 
їх захищав, і ніколи цим не хвалився. 
Мені також подобалося допомогти 
незрячому перетнути вулицю… і 
підказати щось перехожим, які питали 
про шлях, запалити іншим цигарку, 
підштовхнути надто важкий візочок, 
попхати зіпсуте авто, купити летючку 
від члена Армії Спасіння чи квіти від 
старої продавчині, хоч знав, що вона 
краде їх на цвинтарі Монпарнас. Я 
також любив, ох, це ще важче сказати, 

любив давати милостиню… я радів, 
коли бачив жебрака, що надходив. Моя 
ґречність була славною, і це не підлягає 
жодній дискусії… Я був великодушною 
людиною, і це правда… Судді карали, 
засуджені покутували, я ж, вільний від 
будь-якого обов’язку, не підлягаючи 
судам і санкціям, вільно володарював 
у райськім світі… Усе йшло мені 
гладко… Кожна радість будила в 
мені прагнення іншої радості. По святі 
наступало свято.»1 

І ось одного разу він, повертаю-
чись додому опівночі від своєї коха-
ної та прямуючи одним із численних 
мостів Парижа, побачив постать ді-
вчини, що оперлася на балюстраду. 
Минувши міст, почув сплеск води 
від падаючого тіла і крик «Рятуйте!», 
що несподівано припинився. Герой 
повіс ті продовжує: 

«Я хотів бігти і не рушав з місця. 
Трясся з холоду і несподіванки. Я казав 
собі: «Треба швидко діяти» і відчував, 
як невідпорна слабкість огортає моє 
тіло. Я призабув, що саме думав тоді… 
«Запізно, задалеко…», чи щось подібне. 
Я продовжував вслухатися, не рушаючи з 
місця. Потім я поволі віддалився.»2

Відтак Жан-Батист Клеменс каже:

1  Camus Α., Upadek (La Chute). PIW, Warszawa, b/r. s. 111–112.
2  Camus Α., Upadek, s. 143–144.
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«Після довгого вивчення самого 
себе я відкрив глибоку подвійність 
людини.3 Я зачинив мою адвокатську 
канцелярію у Парижі, подорожував… 
Осів у Амстердамі, у портовій дільниці 
моряків… Відкрив кафе «Мехіко-
Сіті», де виконую мою корисну працю. 
Передусім вона полягає в здійсненні 
прилюдної сповіді так часто, наскільки 
вдається. Оскаржую себе довго і 
сильно… Я не звинувачую себе 
простацьким способом, б’ючись у 
груди… Змішую те, що торкається 
мене і що стосується інших. Беру 
спільні риси, спільний досвід, 
надокучливі недомагання… З цього 
зліплюю портрет усіх і нікого… І коли 
він готовий, показую його зі смутком, 
кажучи: «На жаль, я ось такий». Мова 
обвинувача закінчена, але одночасно 
портрет, що його виставляю перед 
моїми сучасниками, стає дзеркалом. 
Посипаний попелом, поволі, 
видираючи на собі волосся, з поораним 
нігтями обличчям, але проникливим 
поглядом, стаю перед цілим людством, 
виставляю мою ганьбу, кажучи: «Я 
останній з останніх». І тут непомітно 
переходжу від «я» до «ми». Коли 
доходжу до «ось ким ми є», макет 
вже готовий, і я можу сказати їм їхню 
істину. Очевидно, я такий, як і вони, ми 
в тому самому мішку. Але я маю одну 
перевагу, я знаю про це і це допомагає 
мені говорити.»4

Що було причиною спочатку вну-
трішньої, а далі й зовнішньої пере-
міни Клеменса? Це можна було б 
пояснювати психологічними причи-
нами, наприклад, перебільшеним 
комплексом провини. Та тут, очевид-
но, причина глибша. Навіть для ек-
зистенціаліста-атеїста Камю йдеться 
3  Camus Α., Upadek, s. 153.
4  Camus Α., Upadek, s. 187–188.

про внутрішній голос, що його нази-
ваємо сумлінням або совістю5. Її го-
лос промовляв упродовж історії люд-
ства і продовжує говорити в кожній, 
навіть найгіршій людині.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФАКТ СОВІСТІ

Розглядаючи питання факту уні-
версальності сумління6, не хочемо 
сказати, що всі мають однакове по-
чуття щодо того самого невластивого 
вчинку, бо не всі мають ту саму шка-
лу моральних цінностей. Говори-
мо про «нормальну людину», однак 
навіть у «ненормальних» випадках 
проблиск совісті можна побачити 
у найтвердішого злочинця. Клюґ у 
своїй книзі «Глибина душі», коротко 
навівши біографію кримінальника, 
який, здавалося, мав радикальну не-
чутливість до моральних цінностей, 
так коментує цей випадок: 

«Ендоґенетична (тобто 
конституційна) сформованість чинити 
правопорушення означає, що людина 
дійсно може мати таку поведінку, і, 
якщо не виростає у доброму середовищі 
та під постійним наглядом і не отримує 
доброго виховання, то цілком ймовірно, 
що може перетворитися на злочинця»7. 

Оце «якщо» відкриває нам гли-
бокі корені явища совісті, що не мо-
жуть бути занедбані чи усунені у ви-
ховному процесі, особливо ж тепер 
у нашій українській дійсності. Ганс 
фон Балтазар досліджує універсаль-
ний факт сумління у його позарелі-
гійному вимірі й каже: 
5  Етимологічне значення слова «совість» у слов’янській мові, 
як і в багатьох європейських, означає: «спільне знання»  –  со-
відати. Див. Дьяченко Г., Полный церковно-словянскій словарь, 
M., 1899, с. 629.
6  Далі слово «сумління» матиме теоретичне, а термін «со-
вість»  –  морально-практичне значення.
7  Klug J., Le profonditа dell’anima, Torino 1952, p. 315.



29WWW.MISIONAR.IN.UA

ВІРА Й КУЛЬТУРА

«Людина, якщо її розглядати поза 
біблійним простором, пробуджується 
до свого теоретично-практичного 
сумління через вільний і сповнений 
любові порив до свого ближнього. 
Відповідаючи на цей порив, людина 
осягає у cogito sum два нерозривно 
взаємопов’язані факти: 

1) буття як таке, що відкривається 
в аспекті правди й добра, у запалі до 
їхнього поглиблення; 

2) відкриття міжособистого 
спілкування – сопричастя8. 

Людина позначена орієнтиром – 
συνδέρεσις – «одвічним сумлінням» 
спрямованим до трансцендентного 
Добра. Однак факт первісного 
відчуття внутрішнього голосу, на 
жаль, затемнюється гріхом, що може 
знівечити людський порив до світла»9.

ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНА 

Насамперед слід зазначити, що 
поняття «совісті – сумління», як 
справедливо стверджують науковці, 
важко окреслити, бо воно обумовлене 
залежністю від предметного дослі-
дження: соціології, права, психології, 
релігієзнавства, етики, а також різ-
ними формами і шляхами людсько-
го досвіду10. Та спробуймо дати йому 
визначення. Український термін 
«совість» походить від слов’янського 
со-відати11, що в багатьох європей-
ських мовах означає: «спільне зна-
ння» – від латинського con-scientia, 
8  Comissio Theologica intemationalis. Documentum De etilica 
Christiana et eius normis, n. 1974; H.U. von Balthasar, Shristianus 
qui, III, 7.1. In Enchiridion Vaticanum 5, DDB, Bologna, 1979, n. 1045.
9  Comissio Theologica intemationalis. Documentum De etilica 
Christiana et eius normis, 1974; H.U. von Balthasar, Shristianus qui, 
III, 7.2. In Enchiridion Vaticanum 5, DDB, Bologna, 1979, n. 1046.
10  Dupré W., Conscience, in New Catholic Encyclopedy, vol. IV, 
San Francisco-Toronto-London-Sydney 1967, р. 196; Бабій М. Ю., 
Свобода совісті, Київ, 1994, с. 17, 19.
11  Див.: Дьяченко Г., Полный церковно-словянский словарь, 
M., 1899, с. 629.

яке, своєю чергою, є калькою з грець-
кого слова συν-είδησις12. Психоло-
гічний словник визначає совість як 
«особистісну форму морально-емо-
ційного самоконтролю, компонент 
моральної самосвідомості»13. Більш 
вдале визначення совісті знаходимо 
у «Медичній енциклопедії»: 

«Сумління – це внутрішнє 
приймання норми добра і зла, згідно з 
якою людина оцінює власну поведінку. 
Вирішальним чинником у зберіганні 
цих норм є почуття вини, що близьке 
до страху, коли настає в момент 
розбіжності між власною поведінкою і 
прийнятими нормами»14.

ІСТОРІЯ ПОНЯТТЯ СУМЛІННЯ – СОВІСТІ.
ГРЕКО-РИМСЬКИЙ СВІТ

З літературної точки зору термін 
«совість» має своє особливе тракту-
вання. Вже в середині V ст. до н. е. 
явище потривоженого сумління було 
описане в грецьких трагедіях15. Імен-
ник συνείδησις з’вився не раніше, ніж 
у 430 р. до н. е. у Демокріта в значенні 
погано проведеного життя. Це слово 
відсутнє в Арістотеля і Платона, які, 
очевидно, не нехтують самого факту 
сумління як такого. Совість знов по-
чинає вживатися в 240 р. до Христа у 
Хризипа, але тільки в значенні пси-
хологічного пізнання власних дій. 
Щойно в тридцятих роках до н. е. з 
розповсюдженням стоїцизму16 термін 
12  Honnefelder L. & Teuwsen R., Coscienza, in Dizionario del 
movimento Ecumenico, EDB, Bologna, 1994, p. 310.
13    Психологічний словник, Київ, 1982, с. 175.
14  Sumienie, Μαłα encyklopedia medycyny, Warszawa, 1979, s. 1184.
15  Напр., «божество помсти», Еринії-Евменіди у трагедії 
Есхіла. Див.: у Тройский И. M., История античной литературы, 
Ленинград, 1947, с. 121–123.
16  Стоїцизм. Його засновником був Зенон (+264 до Хр.), а 
найталановитішим послідовником – Хрізіп (281–208 до Хр.). 
Завдання філософії, на думку стоїків, полягає у науково обґрунто-
ваній діяльності людини, а найбільше – у її використанні чеснот і 
правильному їх практикуванні. Тому стоїки визначили філософію 
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набуває морального сенсу, однак 
не в значенні моральної норми, а 
як осуд вчиненого зла17. У римсько-
му світі через наявність стоїцизму, 
Сенека і Ціцерон часто порушують 
поняття совісті18. За Філоном, Бог 
вклав у людину συνεί δησις – со-
вість19. Цей термін старанно дослі-
джував німецький вчений-теолог 

як вправу в цнотах (άσκησις άρβτήσ), тобто вправу в розумній 
діяльності. Їх етика бачить найвище благо і найвищу мету або бо-
жественність життя у відповідності з природою. Розумне життя як 
чеснота  –  це найвище добро, яке не потребує жодних сторонніх 
доповнень, але само у собі має всі умови для осягнення щастя.
17  Chiarello E., Coscienza, in Dizionario Enciclopedico di 
Spiritualità/1, Roma 1992, p. 649.
18  Сенека признає наявність у людині духа, «що зберігає і 
занотовує наші добрі та злі вчинки». Пор.: Spidlik T., La spiritualità 
dell’oriente cristiano, PIO, Roma, 1985, p. 85.
19  Пор.: Völker, Fortschritt und Vollendung bei Filo von 
Alexandrien, Lipsia 1938, s. 95–105.

Цукер. Він показав, що античність 
пройшла довгий і складний шлях, 
перш, ніж прийшла до остаточного 
осмислення феномену совісті. Тер-
мін συνεί δησις – constientia (совість) 
він розглядає як здатність людини 
до внутрішньої самооцінки20.

СВЯТЕ ПИСЬМО

Аж до часу зустрічі з елладським 
світом Святе Писання не мало від-
повідного слова для означення со-
вісті. Термін συνεί δησις насправді 
появляється тільки в книзі Еклезіас-
та (ІІІ ст. до народж. Хр.)21 і в книзі 
20  Бабій М.Ю., Свобода совісті, Київ, 1994, с. 14.
21  Еклезіаст 10, 20 («в думках», слов’янський переклад «у 
совісті»).
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Премудрості22. Це слово відсутнє в 
Євангелії, і не слід цьому дивувати-
ся. Христос, маючи на увазі совість, 
говорить про серце, вживаючи звич-
ний біблійний термін, що має свою 
довгу історію у минулому єврейсько-
го народу: «Давидове серце було не-
спокійне… тоді Давид сказав до Гос-
пода: згрішив я тяжко»23. Коли він 
надаремно проливатиме невинну 
кров, то усвідомить собі, що матиме 
докори совісті24… Вони виникають 
у нього через спогадування двосто-
роннього Союзу-Заповіту, який він 
уклав Господом. Дійсно, саме пе-
ред очима Ягве, котрому все таєм-
не відоме, який «досліджує серця і 
утроби», котрий оцінює вчинки ца-
рів, не можна сховатися25. Фарисеї 
пов’язують сумління у своєму розу-
мінні справедливості з дослівним, 
казуїстичним сповненням Закону. 
Ісус не усуває Закон, але показує 
фарисеям, що його виконання по-
винно керуватися чистотою намірів. 
Він визначає простір совісті як дію 
серця, з «якого походять лихі дум-
ки, убивства, перелюби, розпуста, 
крадіжки, брехливе свідчення, бого-
хульства. Це оскверняє людину», а 
також закликає оцінювати усе чис-
тим оком, у присутності Отця, що 
бачить таємне. Таким чином, Ісус 
приготовляє появу вільного сумлін-
ня до дня, коли Закон не буде тіль-
ки чимось зовнішнім для людини, 
але набере свого значення і своєї 
сили завдяки Духові Святому, який 
поселиться у людських серцях26.

22  Прем. 17, 10 (власним свідченням засуджується нечестя).
23  2 Сам 24,10.
24  1 Сам 25,31.
25  Пс 138,2; Єрем 11,20; 17,10: Пс 7,10; І Цар 16,7.
26  Mm 15,1–20; Лк 11,34 нн.; Mm 6,4.6.1; Словарь библейского 
богословия, Брюссель, 1990, кол. 1084.

СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПАВЛО

Слово συνεί δησις ап. Павло за-
позичив не з якогось літературно-
го джерела і не з філософії стоїків 
(воно відсутнє у Епіктета, Плутарха 
і в Марка Аврелія), але зі сучасної 
йому релігійної мови. Це слово озна-
чало для нього спонтанне і вільне 
судження, що випливає з біблійного 
поняття серця27. Перехід від одного 
концепту до другого ясно показаний 
у пораді, яку він дає своєму соратни-
кові, Тимофієві: «Ціль же того велін-
ня – любов із щирого серця, з доброго 
сумління та невдаваної віри»28. Тут 
серце, сумління і віра йдуть разом, і 
кожне на свій лад породжує добрий 
вчинок. Якщо намір чесний, якщо 
віра дає силу впевненості, то й со-
вість буде задовільною. Так, напри-
клад, християнин підпорядковуєть-
ся цивільній владі «не тільки через 
страх покарання, але за совістю», бо 
віра його говорить йому, яким чи-
ном «начальник є божим слугою»29. 
Саме тому апостол Павло може го-
ворити, що його власне сумління не-
порочне30, однак, це не означає, що 
сумління є автономне, як думали 
стоїки. За їхнім вченням совість ста-
ється вільною через знання законів 
природи, але для апостола Павла 
судження людського сумління за-
вжди підпорядковуються Божому 
Судові: «Я не почуваюся винним ні в 
чому, але я тим не виправданий. Хто 
мене судить – це Господь»31. Ці твер-
дження про чисту совість, звичайно, 
пов’язані з думкою про Бога32, або зі 
27  Словарь библейского богословия, Брюссель, 1990, кол. 1084.
28  1 Тим 1.5
29  Рим 13,4 слід.
30  2 Kop 1,12; див.: Дії 23,1; 24,16.
31  1 Kop 4,4.
32  2 Kop 4.2.
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свідоцтвом «у Святому Дусі»33. Со-
вість – «теономна», бо її законодавцем є 
Бог. Можна сказати, що вона добра та 
чиста, коли цілковито осяяна вірою34. 
Отак християнин осягає досконалу 
свободу. В той час, як євреям Закон 
приписував вибір між їдженням того 
чи іншого м’яса, чи вибір між їхніми 
і поганськими святами, для христия-
нина – «усе чисте»35, «усе дозволене»36. 
Віра дає «знання»37, завдяки котрому 
ми пізнаємо, що всяке створіння є до-
брим38. Християнин з просвіченою со-
вістю звільнений від обрядових при-
писів Мойсеєвого Закону. Влучно і 
гарно підхоплює це апостол Павло: 
«Господь є Дух; а де Дух Господній, 
там свобода»39. Чому про мою совість 
мала б судити інша совість?40 Сумлін-
ня християнина вчиняє його таким же 
вільним, як і стоїка, але інакшим, до-
сконалішим способом, в чітко окресле-
них рамках. До слів «усе мені дозволе-
но» апостол Павло негайно додає: «але 
не все будує»41. Дійсно, може виник-
нути конфлікт, коли совість різних 
людей розвинулася по-різному і не од-
наковою мірою42. За думкою деяких ві-
руючих, ідоложертовне м’ясо – нечис-
те. Тому, силою своїх переконань, вони 
не можуть його споживати, бо таке 
рішення їх совісті. «Сильні» віруючі43 
мають бути делікатними і не можуть 
баламутити своїх слабких братів: «Не 
губи твоєю їжею того, за кого Христос 
помер»44. Тут «знання» повинне посту-
33  Рим 9.1.
34  1 Тим 1.5.19; 3,9; 4.1 сл. 2 Тим 1.3; Пор. Євр 13.18; 1 Пет 3,16.
35  Рим 14,20; Tum 1.15.
36  1 Kop 6,12; 10,23.
37  1 Kop 8.1.
38  1 Kop 3,21-23; 8,6; 10,25 слід.
39  2 Кορ 3,17. 
40  1 Kop 10. 29
41  1 Kop 10. 23.
42  Як прийнято казати у США: «Моя свобода закінчується там, 
де починається свобода іншого».
43  Рим 15,1.
44  Рим 14,15. Пор. 14,20; 1 кор 8,9-13 1.

питися місцем братній любові. Совість 
повинна обмежувати свободу через 
Божу присутність, бо власне вона на-
дає їй сенс. Каже апостол Павло: «Усе 
мені дозволено, але ніщо не повинне 
володіти мною»45. Наприклад, вірую-
чий може чинити тілесний блуд, але 
цього не робитиме, усвідомлюючи собі, 
що його тіло, як храм, належить Гос-
подеві. Отже ж, знання і свобода об-
межені46. При зустрічі з поганським 
світом святий Павло, який, звичайно, 
вже давно роздумував про нову свобо-
ду, віднайдену у Христі, говорить:

«Коли погани, що не мають закону, 
з природи виконують те, що законне, 
вони, не мавши закону, самі собі закон; 
вони виявляють діло закону, написане 
в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє 
сумління і думки, то засуджуючи їх, то 
виправдовуючи, – в день, коли Бог, 
згідно з моєю Євангелією, судитиме 
тайні вчинки людей через Ісуса 
Христа»47. 

У такому контексті це тверджен-
ня означає насамперед, що суд Бо-
жий спрямований не проти пізнання 
добра і зла як такого, але стосується 
його здійснення або нездійснення, 
яке, врешті-решт, визначається не 
об’явленим законом, але особистим 
усвідомленням добра – добром і 
зла – злом згідно з совістю, в котрій 
проявляється Божа воля. Так, Адам, 
коли ще не було Закону, не послухав-
ши Бога, засоромився своєї наготи 
і втік від Божого обличчя48. За дум-
кою апостола Павла, з цього вихо-
дить, що задум Божий накреслений 
в серці кожної людини, ще до того, 
як об’явлення остаточно з’ясувало 

45  Кор 6,12.
46  Словарь библейского богословия, Брюссель, 1990.
47  Рим 2,14–16.
48  Бут 3,8 сл.
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цей задум. Навіть коли люди ще не 
знають Бога-Творця49, навіть коли 
не мають об’явленого Закону, кожен 
з них все ж таки народжується Бо-
жим співрозмовником і здійснює свої 
вчинки за задумом Божим50.

ТОМА АКВІНСЬКИЙ І КАНТ

На відміну від тварин людська 
особа не тільки усвідомлює собі мо-
тиви своїх дій, навіть ще не здійсне-
них, а й аналізує їх, розвиваючи різні 
критерії та оцінки, а також удоскона-
лює способи поведінки щодо них. Той 
факт, що вона діє  саме так, а не інак-
ше, є плодом рішення, отже ж, біль-
ше ґрунтується на міркуванні, ніж на 
причинах. Звідси, як наслідок, маємо 
практичну формулу, що керує мо-
ральною дією: «bonum est faciendum, 
malum est vitandum» = «роби добро – 
уникай зла!» Святий Тома Аквін-
ський визначає посідання (habitus), 
тобто імплікативне знання цього пер-
шого принципу моральності, грець-
ким терміном συνδέρεσις = «початкове 
сумління» (нім. «Urgeweisen», англ. 
«original conscience»)51. Ця інтерпре-
тація сумління на двох його рівнях 
як συνδέρεσις і як constientia52 наявна 
також у думці Іммануїла Канта. Він, 
з одного боку, визначає сумління як 
«приналежність наших дій до закону, 
що є у нас», а з іншого боку описує сум-
ління як практичний розум, котрий 
судить себе самого. А тому, що люди-
на одночасно не може бути суддею і 
підсудним, то, за Кантом, совість «має 
49  Рим 1,19
50  Словарь библейского богословия, Брюссель, 1990.
51  S. Thomas, Summa Theologiae, 1–2 q.58 a.5; 2-2 q.45 a.2.
52  Деякі мови мають навіть окремі терміни для означення 
різних понять совісті загальної (теоретичної). Нім.: Bewusstsein, 
англ.: сonsciousness. Совість моральна, відповідно: Gewissen і 
сonscience. Чи не варто було б подібно застосувати і українські 
терміни: «сумління» – у теоретичному значенні, а «совість» – у 
моральному?

розглядатися як суб’єктивний прин-
цип відповідальності за дії людини 
перед Богом»53.

СУМЛІННЯ У ВЧЕННІ 
ДУХОВНИХ ОТЦІВ І ЦЕРКВИ

На думку духовних авторів, сум-
ління – це внутрішній Божий суд 
для людини і водночас її керівник.

«Совість є вісником законів, суддею 
і карателем. Якщо ти хочеш мати 
завжди при собі керівника у спасінні 
своєї душі – вважай на свою совість і 
невідкладно виконуй усе те, що вона 
тобі накаже.54 Використовуй совість у 
всіх твоїх вчинках немов світильник, 
тому що вона досконало виявляє усі 
твої поступки в житті, добрі чи лихі. 
Совість – це справжній учитель; той, хто 
слухається її, не спіткнеться. Тільки того 
совість не судить, хто досягнув вершини 
чесноти або вершини пороку»55.

Добра совість. є місцем присутності 
самого Господа: «В кого сумління чисте і 
вільне від усякого гріха, в тім перебува-
тиме сам Господь»56. Описуючи совість 
як внутрішній рух і як норму, що ви-
переджує вчинок, Отці Церкви найчас-
тіше розглядають її як Божий голос в 
людині57. У святого Доротея знаходимо 
дуже вдале роздумування на цю тему. 

«Коли Бог створив людину, то вклав 
у неї божественний зародок, якийсь вид 
здатності (ώσπερ λογισμον) – думку, що 
приходить ззовні, живучішу і яскравішу 

53  Кант И., Религия в пределах только разума, M., 1990. с. 
218–220; с. 260. 377, с. 499;. Кант И., Сочинения в шести томах, 
т. 4. ч. 2, Метафизика нравов, М., 1965, с. 376–379.
54  Св. Марко Подвижник // Цветник духовный, II, СПб 1892, 
с. 155.
55  Авва Валласій // Цветник духовный, II, СПб 1892, с. 155.
56  Св. Йоан Золотоустий, Бесіда 60 на Буття 35,7. Катрій Ю, 
Перлини Східних Отців, нью-Йорк-Рим, 1987, с. 261.
57  Quarello E., Coscienza, in Dizionario Enciclopedico di 
Spiritualità/1, Roma, 1992, р. 649.
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від іскри, – щоб просвічувати дух і дати 
можливість розрізняти добро і зло. Це 
те, що ми називаємо совістю. Вона є 
природним законом»58 .

Яку основу має цей вислів для 
нас, що ще й досі вживаємо його у 
катехизації?59 Вже у стародавньому 
світі, у народній традиції вважалося, 
що, Сократ мав бога (δαιμων) у своїй 
душі; це ще частіше можна зустріти 
у деяких християнських творах. На-
приклад, в Орігена совість виступає 
як божественна присутність у душі; 
моральний вимір сумління фактич-
но був започаткований як щось міс-
тичне, що містило в собі сентимент 
злуки і злиття з якоюсь надчуттє-

58  Повчання 3, 40, SC (Sources Chrétiennes) 92 (1963), р. 209.
59  Саме так поставлено тему совісті у програмі предмету 
«Християнська етика» (8-й клас), Львів, 1997, с. 27.

вою дійсністю. Золотим зерном у 
цій концепції є релігійний сенс, що 
його урочисто проголосив ІІ Ват. Со-
бор в душпастирській конституції 
Gaudium et spes. Ось два його найви-
разніші твердження:

«Сумління є таїною і святилищем 
людини, в якому вона перебуває 
сам-на-сам з Богом, що промовляє в 
глибинах її душі60. Людина своїм нутром 
перевершує всесвіт: а повертається 
вона до тих глибин, коли споглядає 
у своє серце, де очікує її Бог – 
серцевідець61, і де вона перед Божим 
обличчям вирішує свою власну долю»62.

ПРОДОВЖЕННЯ – У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ

60  GS (Gaudium et Spes – Радість і Надія), 16.
61  1 Цар 16,7; Єр 17,10.
62  GS, 14.
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– Преосвященіший владико, перед 
входом у Великий піст коротко розкажіть, 
будь ласка, нашим читачам про зміст Вашої 
книги «Святе Таїнство покаяння у світлі 
Христового Воскресіння. Розуміння сповіді в 
Українській Греко-Католицькій Церкві» (2013). 
Це монографія, видана на основі перекладу 
докторської дисертації з німецької мови. Що Ви 
хотіли донести до вірних своєю працею?

– Так, це переклад моєї дисертації 
з німецької мови, але ця книга має ще 
свою передісторію. Після священичого 
рукоположення мене призначили на 
пасторальне служіння до Львова, і я міг 
багато часу проводити в сповідальниці. 
У цей час у мене виникла дуже велика 
внутрішня потреба відповісти на запитання, 
чим є Таїнство покаяння. І коли я вже поїхав 
на свої докторантські студії, то мені було 
очевидно, що темою праці буде покаяння. 
Ця тема вимагає наукових досліджень – що 
таке покаяння, яка його історія, що воно 
означає в Святому Письмі, яке бачення 
святого Таїнства було в історії богослов’я. 
Найважливішим, як мені здавалося, було 
дослідити та зрозуміти сповідь як терапію. 
Йдеться про східний вимір Таїнства 
покаяння. Порівнюючи також західне і 
наше східне богослов’я, я підготував цю 
монографію, що вийшла в перекладі, але 
згодом ми також видали її як невелику 
книжечку для широкого кола читачів, яка 
вже не має суто наукового характеру, – 
під назвою «Сповідь як духовна терапія». 
Сама назва показує, що йдеться про 
оздоровлення зраненої людини. Моя праця 
мала два основні завдання. Найперше, щоб 
я сам для себе усвідомив, що означає бути 

сповідником. Це була ніби своєрідна подорож 
до власного серця, до своєї праці, до свого 
служіння. Друге завдання – зробити певний 
синтез східного і західного богослов’я, 
оскільки я навчався в Інсбруку, тобто 
добре знайомий із західним контекстом. 
Але як греко-католицькому священикові й 
християнинові Східної Церкви мені йшлося 
насамперед про те, щоб зробити цей 
синтез. Якщо спробувати окреслити одним 
реченням, ми брали для порівняння ікону 
Зішестя до аду, а це є ікона Воскресіння 
Східної Церкви. Таким чином, вийшов дуже 
гарний символ порівняння, що розрішення 
в Таїнстві покаяння можна порівняти з 
простягнутою рукою Ісуса до Адама, яка 
саме є зображена на цій іконі. 

Коли я вчився і коли вийшла моя 
книжка, ще не було Папи Франциска з 
його чудовими проповідями. Зараз я дуже 
захоплений його промовами, особливо 
його розумінням Церкви. Пригадуєте, 
коли Папа відкрив рік Божого Милосердя, 

ВЛАДИКА ВОЛОДИМИР ГРУЦА:
НАЙВАЖЛИВІШИМ, ЯК МЕНІ ЗДАВАЛОСЯ, БУЛО 
ДОСЛІДИТИ ТА ЗРОЗУМІТИ CПОВІДЬ ЯК ТЕРАПІЮ

 



№3 (297)36 МІСІОНАР БЕРЕЗЕНЬ 2018

ВІРА Й КУЛЬТУРА

звернувши увагу на потребу милосердя, він 
наголосив на материнському вимірі Церкви 
і дуже чітко вказав, що Церква мала б 
перейти від розуміння гріха до зранення. 
Так, гріх є встановлений, але питання в 
тому, як людину від нього вилікувати. Від 
моралізації – до зцілення й освячення, від 
закону – до відкриття людського обличчя, 
від ідеології – до душпастирства. Тобто 
він завжди наголошує на тому, що вірним 
потрібен пастир.

– У час «цифрового світу» чи встигаємо ми, 
греко-католики, на зустріч одні з одними, а 
також із тими, хто ще не зустрів Христа? 

– Бачите, я можу сказати лише про 
себе, цілком особисте. Так, я користуюся 
цифровими середниками, час від часу 
заглядаю в соціальні мережі, але я не 
надаю цьому намірної ваги. Хоча це є 
також один з засобів проповідування. Я 
віддаю перевагу спілкуванню з людьми, 
тобто живому спілкуванню, і так якось 
виходить, що немає часу навіть на розмови 
по телефону. Значну частину дня проводжу 
з людьми на різних нарадах, на прийомі 
наших вірних, священиків, у канцелярії, в 
праці з персоналом нашої курії, на візитаціях 
в парафіях чи різних закладах. Тому бракує 
часу спілкуватися телефоном, не кажучи вже 
про те, щоб «сидіти» в соціальних мережах. 
Хоч вони також є важливі, бо ми сьогодні 
свідомі того, як друковане слово, наприклад, у 
вигляді часопису, може досягти певного кола 
читачів, а водночас, наскільки швидко можуть 
це зробити цифрові засоби. Тож ми мусимо 
людям, особливо молоді, запропонувати 
альтернативу, бо молодь так чи інакше буде 
присутня в соціальних мережах, і постає 
питання, що вона там знайде? Якщо ми не 
подамо їй духовного слова, то вона натрапить 
там на щось зовсім інше.

– У нашій Церкві немає офіційного 
інформаційного друкованого видання, нема 
єпископа, відповідального за працю зі ЗМІ. 

Чи порушується питання про це на синодах 
єпископів? Чи, може, існує переконання, що 
вистачає цифрових засобів?

– Основною темою мого першого синоду, 
в якому я ще як єпископ-номінант брав 
участь, були якраз мас-медія. Друкованого 
слова, як і медійної присутності нашої 
Церкви, ніколи не буде забагато. Завжди 
є потреба, оскільки виникає дуже багато 
викликів. Навіть якщо ми зараз стоїмо у 
розвитку цивілізації на такому етапі, що, 
існує думка, книжки можуть цілком щезнути, 
бо вже є електронні носії. Але друковані 
видання завжди матимуть цінність. Недавно 
я чув дуже гарний вираз: «Книжку варто 
купувати, бо якщо сьогодні хтось знайшов 
час для того, щоб її написати, то він виклав 
у ній тільки добрі й мудрі думки». Моя 
присутність на синоді ще не є така тривала, 
не можу сказати, що я обізнаний зі всім, 
скажу лишень, що нашим владикам не 
байдужа медійна діяльність, і тут йдеться 
найперше про єпархії. На рівні єпархій 
робиться все ж досить багато. Наскільки я 
знаю, єпархії мають свої газети, що виходять 
друком, а також існують відповідні сайти, 
портали. Зрештою, друковане слово все 
ж таки є під пильним наглядом єпископів, 
тому що для того, щоб якась книжка мала 
характер католицької духовної літератури, 
потрібен імприматор єпископа, тобто 
владика має дати згоду на її видання. У 
сфері інформаційних друкованих видань нам 
треба ще дуже багато працювати, це ми 
мусимо просто визнати. Наша Церква є після 
виходу з підпілля, можна сказати, молодою 
Церквою, яка також постійно потребує 
відповідного нового персоналу – з належною 
освітою, щоб служити в медіях компетентно.

– Ваші побажання часопису, який видають 
отці василіяни (до яких, до речі, дехто в УГКЦ 
ставиться «обережно»)? 

– Знаєте, якщо глянути на постать 
якоїсь людини, не можна сказати, що вона 
погана. Бо кожна людина за своєю суттю 



37WWW.MISIONAR.IN.UA

ВІРА Й КУЛЬТУРА

є добра – це очевидний факт. Але завжди 
треба прагнути вдосконалення. Так само і це 
друковане слово – добра річ. Скільки треба 
зусиль та ресурсів, щоб його щомісячно 
видавати. Можливо, варто приділити більше 
уваги рубрикам. Враховуючи читацьку 
аудиторію, це може бути, наприклад, «Слово 
до хворих та осіб похилого віку».

Я знайомий з «Місіонарем» вже  
давніше, оскільки народився і виріс біля 
Добромильського монастиря отців василіян. 
І вже коли Церква вийшла з підпілля, мав 
можливість також читати цей журнал, 
оглядати його фотографії. Бо так якось воно 
складається, що найбільш радо ми читаємо 
заголовки тої чи іншої статті, найкраще до 
нас промовляють світлини. Також я вже тоді 
знав багатьох із отців василіян. Мені було 

цікаво, хто де служить, які має обов’язки. 
Дуже важливими є дві речі: щоб «Місіонар» 
як часопис виконував свою ціль несення 
благовісті у формі друкованого слова, а 
також, щоб був відповідно наповненим, бо 
тоді завжди знайде свого читача. Якщо 
йдеться про певні богословські ідеї – щоб 
видання пропонувало читачам бачення 
нашого східного богослов’я, бо якраз 
цього нам бракує. Дивіться, ми маємо 
сьогодні дуже багато перекладів праць 
західного богослов’я, наші видавництва 
пропонують ці твори, і це добре, бо вони 
також існують для збагачення. Але нам 
бракує певної богословської чи літургійно-
духовної ідентичності як Української Греко-
Католицької Церкви. 

Розмовляв о. Іпатій Ващишин, ЧСВВ
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ОДНОСЕЛЬЧАНИ ПРИВІТАЛИ 
МИТЦЯ-ЮВІЛЯРА У МОНАСТИРІ 
СВЯТОГО ОНУФРІЯ

Володимир Бадяк – професор Львівської національної академії мистецтв, 
кандидат історичних наук, доктор філософії, відмінник освіти України, нагороджений 
знаком «За наукові досягнення», вшанований подякою Прем’єр-міністра України. 
Автор понад 400 публікацій, в тому числі монографій, збірників, підручників, що 
засвідчують його наукові зацікавлення в галузі культурної спадщини, художньої 
творчості, релігійного життя. Дослідник депортацій українців, член товариства 
«Надсяння», головний редактор «Інформаційного бюлетеня» об’єднаних товариств 
депортованих українців «Закерзоння». Наділений хистом художника, ювіляр 
намалював низку образів для новозбудованої церкви в рідному селі.

о. Еміліян Дорош з парафіянами с. Теофіпілки Тернопільської області
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НАЧЕРК  З  НАТУРИ  ПОСТАВИ ЮВІЛЯРА
Уперше я зустрівся з ним, коли 

працював  художником монументального 
цеху Львівського художньо-виробничого 
комбінату і був членом молодіжної секції 
Спілки художників України.  Це було 
восени  1981 р., тоді стартували й тривали 
до червня заняття в мережі політичної 
освіти всесоюзного масштабу за ухвалою 
найвищого партійного керівництва. Вони 
були обов’язкові як для членів спілки, так і 
для її кандидатів, проводилися в приміщенні 
спілки (пл. Міцкевича, 9), якого сьогодні 
вже нема. На мій подив, заняття відвідував 
маестро Дмитро Крвавич. Він сидів переді 
мною, і я спостерігав, як його монументальна 
лисина хвилями то рожевіла, то блідла, 
наче припливи і відпливи в океані. Поруч 
вмостилися брати Юрій і Мирон Амбіцькі, 
свого часу вони вже «пройшли» курс занять 
на землях, які завоював Єрмак, Микола 
Кристопчук, Данило Криштула, Григорій 
Олексюк; на задвірках усівся Веніамін Сіпер 
та ще група «слухняних» слухачів. Перед 
нами виступав молодий, підтягнутий чоловік 
у скромному костюмі, який нагадував скоріш 
студента, ніж поважного професора.

Був це Володимир Бадяк, як представив 
його голова спілчанської організації 
Йосип Садовський. Я не пригадую точно 
змісту лекції, але йшлося про філософію 
мистецтва з концепцій різних ідеологій, де 
«найдосконалішою» мусила бути марксистсько-
ленінська. Д. Крвавич час від часу чемно 
піднімав руку, перепрошував і ставив 
запитання. Лектор знаходив аргументовану 
відповідь, і маестро говорив: «Дякую». Мене 
тоді дивувало, яка має бути ерудована молода 
людина, щоб гідно відповідати на різні, часто 
«незручні» запитання.

Час минав, я їздив по «нєоб’ятной странє», 
прикрашаючи мозаїкою автобусні зупинки, 
згодом «страна» почала розвалюватися, і 
на початку розбудови незалежної України 
ректор Еммануїл Мисько запросив мене 

на викладацьку роботу в Інститут, щоб 
заснувати «залізну» кафедру, тобто кафедру 
художнього металу. Практичний багаж та 
життєвий досвід у цій справі в мене був, 
тож я вирішив поділитися ним на сторінках 
«Вісника», що ставав популярним. І тут я 
вдруге зустрівся з В. Бадяком. 

6 листопада 2009 р. В. Бадяк телефонує: 
«Став каву, маю для тебе ексклюзивний 
подарунок». Зустрічаємось. Він витягує з 
портфеля книгу в сріблястій обкладинці з 
малинового кольору вишуканим шрифтом – 
«Надбання». Прийшовши додому, розкриваю 
і на титульній сторінці читаю: «Шановному 
Олегові Боньковському, який не втомлюється 
читати моє писання», 403 сторінки, ілюстрації. 
Запитую себе: «А як авторові вдається не 
втомлюватися стільки писати?». Перегортаю 
сторінку – на світлині, на фоні стелажа з 
книгами сидить молодий на вигляд чоловік 
у вишиваній сорочці з витонченими рисами 
обличчя, його відкритий погляд ніби запрошує 
до розмови, він готовий поділитися своїм 
«надбанням» за багато років непростого, 
сповненого випробувань життя. 

У книзі «Надбання» вражає 
багатогранність зацікавлення автора 
у відборі досліджуваного матеріалу. 
Він з однаковою, притаманною йому 
скрупульозністю відстеження береться до 
аналізу як великих історичних процесів у 
житті українського народу, періоду трагічних 
змагань за незалежність, початку розбудови 
держави, так і окремих біографій відомих 
науковців, священиків, художників. У 
розділі «Спадщина» вміщено надзвичайно 
цінне дослідження «Історичні корені 
державної атрибутики України: питання 
спадкоємності». Цей матеріал треба знати 
кожному свідомому українцеві, він повинен 
бути окремим розділом у підручнику історії 
України для молодого покоління. 

Перша сторінка в розділі «Творчість» 
презентує репродукції живописних 
пейзажів його авторства, намальованих у 
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60-х роках: «За селом», «У садку», портрет 
маленької внучки Софії. Якось не віриться, 
що ці пейзажі належать пензлю особи без 
професійної освіти. За своєю щирістю, 
відчуттям стану природи вони перегукуються 
з творами відомих українських художників-
пейзажистів кінця XIX – початку XX ст. 
Не знаю, чи маю право висловити таке 
припущення, але думаю, що якби доля не 
розпорядилася зробити з нього історика, 
він став би відомим художником, – це 
підтверджує серія начерків із студентського 
життя: «Архівна практика», «Студент-
мрійник», «Однокурсники “по-дружньому”», 
типажі з педагогічної практики тощо. 

Ще один подарунок: В. Бадяк заходить на 
кафедру художнього металу, виймає зі свого 
«професорського портфеля» книжку – «У 
час відлиги». Читаю: «Шановному Олегові 
Боньковському – аби читання не зашкодило 
мистецькому ковальству. 8.02.2017».

Скажу по-правді: «зашкодило». Мій 
молоток відпочивав, аж поки я не прочитав 
її від першої до останньої – двохсотої 
сторінки. Оскільки я закінчив Інститут 
піввіку тому, перед моїми очима відродилася 
моя студентська молодість. З більшістю 
персонажів, описаних у книжці, я був 

знайомий: це вчителі, наставники, проте 
я бачив лише поверхню айсберга, не 
підозрюючи, які складні процеси відбувалися 
у формуванні національної мистецької 
школи. Для себе я відкрив свого вчителя з 
живопису Івана Скобала, про якого в мене 
найзворушливіші спогади, зокрема від 
картини «Нова Гуцульщина» 1954 р. 

Виокремлю ще одну грань таланту 
Ювіляра – талант педагога. Якось, коли я 
приніс свій черговий текст для «Вісника», 
він читав лекцію з історії України, я сів 
за столик, чекаючи закінчення пари. Сухі 
історичні факти й дати викладач подавав 
жвавою, енергійною мовою, доповнював 
невідомими фактами тогочасних подій. 
Щоб студенти не втомлювалися, він робив 
«ліричні» відступи, розповідаючи цікаві, 
смішні сцени із нашого сьогодення, а ще 
читав голосно. Його присутність на лекції не 
треба було перевіряти, бо голос гучно лунав 
коридорами. Цю методу він пояснював, 
по-перше, природним голосом тенора 
(співав у хорі Інституту), по-друге, читанням 
лекцій для двохсот студентів у «глухій» 
(напівскляній) аудиторії Політехнічного 
інституту, де викладачі зі слабкими голосами 
почувалися зле. З розмов  студентів я знав, 
що вони поважали свого історика. 

Зустрічаючись із побратимом В. Бадяком 
«на каві», я багато черпаю в розмовах із 
«колодязя» його знань, а він невтомно 
поповнює їх, вишукуючи  в архівах, 
бібліотеках невідомі, призабуті факти, щоб 
поділитися ними. Володимир Петрович 
увійшов у 80-літній ювілей, проте він, як і 
в молоді роки, сповнений сил та енергії й 
надалі досліджувати тисячолітню історію 
рідного народу, плекати в  студентів 
почуття національної гідності в нелегкі 
часи будівництва незалежної Української 
Держави. 

Олег БОНЬКОВСЬКИЙ, 
доцент кафедри  художнього металу, 

заслужений  художник України, 2018 р.
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КНИЖКА ПРО ОТЦЯ
ПАРТЕНІЯ ПЕТРА ПАВЛИКА

Люда БУБЛИК
авторка

Є книжки, які виношуються роками. 
Спочатку виникає ідея, яку автор довго 
обдумує, перевіряє, оцінює. Потім починає 
збирати матеріал, записувати окремі думки, 
перевіряти факти. А є такі, як оця – вихор. 
Ти не плануєш її, не складаєш графіку 
роботи, не сидиш роками в архівах… Ти 
навіть не маєш спеціально виділеного часу, 
щоб працювати над нею. Вона виринає як 
ідея тоді, коли ти заклопотаний і повністю 
захоплений терміновими та надтерміновими 
справами, що займають увесь твій тиждень, 
включно з вихідними. Книжка постає, бо 
не може не постати, вона народжується 
сама собою – бо має народитися. Бо 
вона вже давно була написана, але не 
викладена на папір. Автор повинен тільки 
встигати записувати одну за одною думки, 
факти, спогади. Зустрічаєш людей, які, 
говорячи про когось чи про щось зовсім 
інше, розказують тобі історію, деталі, що 
залишаються в пам’яті. Читаєш добру 
книжку на ніч, переглядаєш старі знимки в 
гостині у знайомих, бачиш календар, якому 
з десяток років, чуєш старовинний романс… 
І все починає складатися в одну картину, з 
головним героєм і багатим історичним тлом. 
Ти розумієш, що не маєш вибору, – мусиш 
передати те, що бачиш, чуєш і відчуваєш.

Такою стала книжка «Скромний син 
землі Перемиської – отець Партеній Петро 

Павлик», що вийшла на початку 2018 року 
у видавництві «Місіонер». Написав її сам 
отець Партеній Павлик – своїм життям. 
Людина абсолютно унікальна, людина – 
епоха, людина – світ, людина – глибина, 
людина – висота. І надзвичайно скромна! 
Отець протягом нашого кількагодинного 
спілкування не сказав про свої заслуги ані 
словечка! Усе, що в цій книжці є про нього, – 
або з розповідей родини отця чи тих, хто 
його знає особисто (насамперед – владика 
Гліб Лончина, але й інші отці, дипломати, 
науковці), або з зібраного по зерняткові 
з книжок і публікацій про інших людей. 
Кажуть: «Закрився в монастирі від світу»… 
Так воно і є. Отець не виходить (принаймні 
тепер) у світ, але вікна й двері для того світу 
в нього завжди нарозтвір. Він орієнтується 
в найсвіжіших новинах, добре знає, що 
зараз діється в політиці на міжнародній 
арені, особливо цікавиться Україною. Читає 
(кількома мовами), аналізує, робить свої 
висновки. А через розтворені двері радо 
приймає гостей, які часто відвідують його, бо 
доторкнутися душею до такої людини – це 
збагатитися неоціненно і незмірно. Отець – 
це історія Перемищини і переслідувань 
нашої Церкви, викладена від першої особи – 
учасника.

Говориш з о. Партенієм – надзвичайно 
проста і відкрита людина, яка з висоти 
свого майже столітнього віку споглядає 
цей світ цікавими всього навколишнього 
очима. А вслухаєшся в його розповіді – 
глибокий аналітик, уважний обсерватор 
подій у політичному, релігійному, загалом у 
суспільному житті Європи. Отець Партеній 
є свідком трагічної історії тисяч українських 
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родин, вигнаних із рідних земель політиками, 
які переділювали світ, перекроювали по 
живому людські долі. У віці 16 років, коли він 
став на свою дорогу в житті, безсумнівно, не 
вибирав її так, як зазвичай людина вибирає – 
після студій, побаченого і порівняного. Це 
було, радше, Провидіння, яке покерувало 
долею молодого хлопця з-під Перемишля. А 
він послухався того Провидіння і з повною 
покорою його прийняв. Молодий безвусий 
юнак із Перемиської ґімназії, о. Партеній Петро 
Павлик став переконаним українцем-патріотом, 
гуманістом, попри всі життєві труднощі і 
випробування, – великим життєлюбом, мудрою 
і шляхетною особистістю, Людиною з великої 
букви. Перейшовши по життю ціле століття з 
усіма його жахами і дивами, випробуваннями 
і досягненнями, він став взірцем, гідним 
наслідування для сучасних духовних і світських 
українців, передовсім у плеканні духовних 
цінностей, у справі служіння Богові й Україні.

Із процесом створення книжки пов’язано 
кілька майже містичних ситуацій, що стало 
підтвердженням того, що вона повинна бути 

написана і вийти друком. Коли текст був 
готовий (як авторці здавалося, в повному 
обсязі та кінцевому варіанті), треба було 
уточнити прізвище сестри-василіянки, 
розповіді якої про переслідування 
Української Греко-Католицької Церкви в 
комуністичні часи використані у книжці. 
Сестра, довідавшись, про кого книжка, 
знайомить авторку з найближчою родиною 
о. Партенія у Львові. Родички розповідають 
багато цікавого з приватного життя ченця, 
діляться унікальними фотографіями, 
частині яких минула сотня років. Книжка 
переписується наново.

Коли завершений текст уже верстали, 
а художник працював над обкладинкою, 
авторка відвідала свою дочку, що вчиться 
в Перемишлі й мешкає в монастирі сестер-
василіянок. Увечері, коли лягали спати, 
захотіли почитати псалми. Дочка пішла до 
бібліотечки сестер, доступної для гостей 
монастиря. Псалтиря не було – приносить 
Святе Письмо. І тут виявляється, що саме 
про це видання з 1963 року розповідає 
у книжці о. Партеній тривожну історію, 
яка сталася при перетині кордону з СРСР 
і могла закінчитися його арештом та 
засланням на Сибір. А за два дні, вже у 
Львові, телефонує родичка о. Партенія 
і розказує, що переглядала родинну 
бібліотечку та знайшла дві книжки, які, 
можливо, будуть цікаві. Ними виявляються 
«Молитовник» і «Катихизм» – ч. 1 і ч. 2–3 
із серії «Богослужбові і богомільні писання 
Верховного Архієпископа–Митрополита», 
заснованої Патріярхом Йосифом Сліпим 
після повернення з 18-літнього заслання 
на Сибір. Серія видавалася українською 
мовою у Ґроттаферратській друкарні, 
де працював о. Партеній. В одному з 
тематичних досліджень певного українського 
науковця було написано, що у Ґроттаферраті 
друкувалися книжки українською мовою, але 
дотепер не вдалося знайти документального 
підтвердження цього. Натомість російські 
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дослідники твердо переконують, що в 
тамтешній василіянській друкарні виходили 
книжки російською, а не українською мовою.

Є політики, культурні й релігійні діячі, 
які в силу обставин, займаної посади чи 
особистих амбіцій голосно заявляють про 
себе, розповідають цілому світові про 
свої досягнення і винаходи. Може, це й 
правильно і навіть корисно для самої справи. 
Але є, як я їх називаю, скромні творці 
історії. Вони щодня, щогодини протягом 
багатьох десятків років своєю невтомною, 
звичною для них працею творять історію 

нашої Церкви, нашого Народу. І за це 
не очікують слави, визнання, ба навіть 
категорично заперечують проти будь-якого 
розголосу свого імені та заслуг. Одним 
із таких є отець Партеній Петро Павлик, 
життєвий шлях якого розпочався неподалік 
Перемишля, а тепер добігає вже сотні років 
у монастирських стінах Ґроттаферрати, 
що біля Рима. Ми маємо обов’язок 
зберегти і плекати створене по світі такими 
Українцями, як о. Партеній. Щоб знати, де 
наше коріння, якого ми роду-племені. Саме з 
такою метою написана ця книжка. 
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Леонід Каденюк – перший космонавт України, 
Герой України, генерал-майор авіації, кандидат 
технічних наук.

Народився 28 січня 1951 р. у с. Клішківці Хотин-
ського району Чернівецької області. Помер – 31січ-
ня 2018 р. в Києві.

Батько – учасник війни, працював учителем 
праці й фізкультури в Клішковецькій восьми-
річній школі № 2. Мати  – вчителька молодших 
класів тієї ж школи.

1967 – 1971 рр. – навчання в Чернігівському ви-
щому військовому авіаційному училищі льотчиків 

(ЧВВАУЛ). Коли вступав до авіаційного училища, 
не мав 17 років. Наполягання Леоніда спонукало 
співробітника Хотинського РВК майора В. Міхеєва 
звернутися до працівників ЗАГСу зі словами: «Мож-
ливо, колись ми зустрічатимемо цього юнака на 
космодромі з квітами. Допоможімо йому». Тоді рік 
народження (за згодою мами та попри її небажан-
ня бачити сина льотчиком) було виправлено. 

1971  – 1994 рр.  – служив льотчиком-інструк-
тором ЧВВАУЛ, космонавтом-випробувачем, льот-
чиком-випробувачем, інженером-випробувачем. 
Літав на 56 типах літаків різного призначення, в 

ЛЕОНІД
КАДЕНЮК: 

«ХОЧУ ЩЕ РАЗ 
НАГАДАТИ 

ВИСЛОВЛЮВАННЯ 
АМЕРИКАНСЬКОГО 

АСТРОНАВТА ДЖОНА 
ГЛЕННА: "ДИВИТИСЯ 

В ІЛЮМІНАТОР 
КОСМІЧНОГО 

КОРАБЛЯ, БАЧИТИ 
СТВОРЕНЕ І НЕ 

ВІРИТИ В БОГА ДЛЯ 
МЕНЕ НЕМИСЛИМО"»

Бесіда з Л. Каденюком відбулася на прохання «Буковинського
журналу» за кілька місяців до смерті космонавта. Редактор видання – 
Мирослав Лазарук, директор музею Володимира Івасюка в Чернівцях. 
№ 4 квартальника побачив світ у листопаді 2017 р. 

(скорочено)
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основному винищувачах. Загалом налітав 2400 
годин (100 діб). Відібраний до загону космо-
навтів. Із понад 3000 льотчиків-винищувачів, 
з якими проходив відбір, придатними визнали 
тільки дев’ятьох. Закінчив Центр підготовки льот-
чиків-випробувачів з присвоєнням кваліфікації 
«льотчик-випробувач». Пройшов повний курс 
загальнокосмічної підготовки, отримав диплом 
«космонавта-випробувача». Освоював космічні 
кораблі «Союз», «Союз-ТМ», орбітальні станції «Са-
лют» і «Мир», готувався за програмою польоту на 
«Бурані». Навчався в Московському авіаційному 
інституті на літакобудівному факультеті, отримав 
диплом за спеціальністю «інженер-механік».

1995 р.  – перемога у відбірковому конкурсі 
для участі в міжнародному екіпажі космічного 
корабля «Колумбія».

1995  – 1997 рр.  – успішне завершення про-
грами підготовки до польоту.

19 листопада 1997 р. – старт у космос із мису 
Канаверал на космічному кораблі «Колумбія», 
місія STS-87.

5 грудня 1997 р.  – повернення на Землю, 
адаптація, подорож найбільшими містами США 
та зустрічі з українською діаспорою.

12 січня 1998 р.  – приїзд в Україну. Урочиста 
зустріч у столиці. Присвоєння звання Героя України.

Одружений. Дружина Віра  – викладач ан-
глійської мови вищої категорії. Син Дмитро з 
відзнакою закінчив Київський державний уні-
верситет ім. Т. Шевченка, провідний спеціаліст 
Державного космічного агентства України.

ВСЕСВІТ – НЕВИЧЕРПНЕ
ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

– Що найбільше вразило вас під 
час польоту на космічному кора-
блі «Колумбія» не тільки як космо-
навта-дослідника, а й як людину?

– Кожний етап космічного польо-
ту має свої особливості та є джерелом 
відповідних відчуттів. Під час старту – 
увімкнення двигунів, що сприйняли 
як надпотужний вибух, який перетво-

рився на суцільний, неймовірної сили 
гуркіт. Далі – відокремлення паливного 
бака. У ньому менш ніж за десять хви-
лин згоріли 1,7 мільйона літрів рідкого 
водню і близько 700 тисяч літрів рідкого 
кисню, енергія яких дозволила розігна-
ти корабель до першої космічної швид-
кості 1,7 км/сек. Температура компонен-
тів палива – -180-190°С. До паливного 
бака пристиковані два прискорювачі. 
Вся система космічного корабля (КК) 
важить більше ніж дві тисячі тонн.

«Колумбія» стрімко пройшла швид-
кість звуку. Тому гуркіт двигунів за-
лишився далеко внизу, і шум у кабіні 
став схожим на шелест листя в лісі. 
Далі – виведення на орбіту, висо-
та близько 300 кілометрів. Після ви-
мкнення двигунів настає невагомість, 
тиша, відсутнє відчуття руху. Хоча при 
цьому КК летить зі швидкістю 7,9 кіло-
метра за секунду. 

На орбіті втрачається контакт із 
земним часом. Один оберт навколо 
Землі на цій висоті КК здійснює за 
90 хвилин: приблизно 50 хвилин – день 
та 40 хвилин – ніч. Протягом 24 годин 
земної доби на орбіті день і ніч зміню-
ються 16 разів. Звичайно, це впливає 
на біоритми та, відповідно, на психіку.
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В орбітальному польоті відсутнє 
відчуття руху, поки не визирнеш в 
ілюмінатор і не побачиш, як швидко 
змінюються фрагменти земної поверх-
ні. У невагомості відсутня точка опори, 
яка в земних умовах існує постійно, що 
є однією з основних відмінностей стану 
невагомості від земних умов.

Земна модель простору та поняття 
«верх» і «низ» для мене не змінилися. 
Хоча є космонавти, для яких у неваго-
мості низ там, куди спрямовані ноги, а 
верх – над головою, незалежно від орі-
єнтації в просторі.

– Яку інформацію, що надходи-
ла під час польоту з космосу, ви 
вважаєте унікальною?

– Космос – не безкінечна порожнеча, 
як здається на перший погляд. Він пе-
реповнений унікальною інформацією і, 
вірогідно, й тією, про яку ми не підозрю-
ємо, але потрібною, нескінченною кіль-
кістю питань і відповідей на них. Щоб 
визначити ці питання та знайти відпо-
віді на них, необхідно володіти вели-
чезними знаннями з різних наук. Тому 
з чим більшою кількістю знань людина 
летить у космос, тим більше користі від 
неї як космонавта, тим цікавіше їй самій. 
Всесвіт – невичерпне джерело знань, так 
необхідних для збереження та прогресу 
земної цивілізації. Космос – це світ зовсім 
іншої просторової системи координат.

ОДНА З НАЙВЕЛИЧНІШИХ 
ЗАГАДОК ВСЕСВІТУ – 
ПРИРОДА ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ

– Як ви сприймали під час по-
льоту на «Колумбії» природу всес-
вітнього тяжіння?

– Одна з найвеличніших загадок 
Всесвіту – природа всесвітнього тяжін-
ня – всюдисущої та всесильної граві-
тації. До її розгадки нам ще належить 
«докопатися». Адже фізична сутність 
тяжіння залишається таємницею. На 

сьогодні існують різні погляди на її 
природу. Спостереження космосу спо-
нукали до роздумів-фантазій і на цю 
тему. На мій погляд, проста до гені-
альності природа гравітації співвимір-
на з універсальністю ряду натураль-
них чисел від нуля й до безкінечності. 
Саме простота природи і є причиною 
її загадковості. А можливо, гравітація 
(всесвітнє тяжіння) – це та прерогати-
ва Вищого Розуму, таємницю природи 
якої він і не планує розкрити перед 
людиною, оскільки з її допомогою ке-
рує Всесвітом, упорядкував і «тримає» 
цей порядок у «своїх руках». Тому відда-
ти людям такий важіль Він ніколи не по-
годиться. Можна також припустити, що 
гравітація – один із виявів постійної при-
сутності Вищого Розуму як у Всесвіті, так 
і на Землі зокрема. І цю присутність ми 
постійно відчуваємо, існуючи в ній.

Окрім того, космічний політ створює 
людині унікальні умови для вивчення 
також і себе як біологічної істоти, роз-
криття невідомих досі можливостей ор-
ганізму. А вони величезні й співмірні, 
насамперед, із можливостями мозку.

Унікальні знання, отримані в кос-
мосі, допомагають людині глибше усві-
домити складність світу й загадковість 
його існування. Спираючись на них, ми 
наближаємося до розуміння таємниць 
природи, її різноманітності й склад-
ності. При цьому виникає парадок-
сальна ситуація: збільшення кількості 
інформації про космічний феномен із 
назвою планета Земля і сам космос по-
роджують ще більше запитань. Але, на 
мій погляд, саме цим космос наближує 
людину до відповіді на одвічне та над-
звичайно важливе для нас, землян, 
питання: «Хто ми (людство) є, звідки 
взялися і куди прямуємо?». Це одна з 
причин, чому людина повинна літати 
в космос.

Там, у космосі, у своїх роздумах 
я припускав, що загадка алгоритму 
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взаємодії нуклеїнових кислот і білко-
вих молекул перебуває в одному ряду 
з природою гравітації у Всесвіті, й чи 
дано людині розгадати ці таємниці – 
питання залишається відкритим.

Науці відомо про величезну кіль-
кість інформації, закладеної в генах. 
Ген – структурна і функціональна оди-
ниця спадковості, яка є відрізком мо-
лекули ДНК (у деяких вірусів – РНК) і 
контролює розвиток визначеної ознаки 
чи властивості. Найперший доказ існу-
вання генів отримав основоположник 
генетики австрійський біолог і ботанік 
Г. Мендель у 1865 році. Але науковці не 
можуть пояснити, як інформація, яка 
не може виникнути сама по собі, могла 
з’явитися самостійно. Адже випадково 
це не може статися. Абсолютно немож-
ливо, як стверджують дослідники, щоб 
матерія й енергія перетворилися в живі 
організми без сторонньої допомоги.

Здавалося, що сам космос пере-
повнений, пронизаний інформацією 
і думками про життя у Всесвіті й на 
Землі, єдність і взаємозв’язок Землі й 
космосу. Залишалося тільки скориста-
тися чудовою нагодою звернути на них 
увагу. Але при цьому виникає все біль-
ше й більше запитань.

– Читав якось, що кілька років 
тому в Брайтоні (курортне містеч-
ко у Великобританії на узбережжі 
Ла Маншу) зібралися понад трид-
цять лауреатів Нобелівської пре-
мії з різних галузей науки. Вони 
обговорювали проблему: «Звідки і 
як з’явився Всесвіт, життя і розум 
на Землі» та дійшли висновку, що 
нічим іншим, як діями Провиді-
ння, Божественної сили це не мож-
на пояснити.

– Споглядаючи Землю й космос, 
акумулюючи отриману унікальну ін-
формацію, я все впевненіше усвідомлю-
вав, що спонтанно виникнути життя та 
розум на Землі не могли, що без сторон-

нього Розуму й зусиль тут не обійшло-
ся. На фоні надзвичайно жорстких 
умов космосу життєздатність Землі як 
планети виглядає космічним дивом.

– Ви маєте чудовий вигляд у свої 
67 років. Знаю, що кілька разів на 
тиждень бігаєте крос по десять кі-
лометрів. А що таке, на ваш погляд, 
здоров’я, здоровий спосіб життя?

– Передусім треба дякувати при-
роді, батькам, генам, які передалися й 
мені. Тому я й пройшов успішно над-
звичайно жорсткий медичний відбір 
до загону космонавтів. Нагадаю, що з 
більш ніж 3000 молодих льотчиків-ви-
нищувачів сформували групу всього з 
дев’яти осіб. І я потрапив у цю дев’ятку.

Звичайно, як я переконався на до-
свіді своїх колег-космонавтів, треба не 
лише мати міцне від природи здоров’я, 
а й берегти його. З різних причин ба-
гатьох моїх товаришів по космічному 
цеху вже немає. Причому дехто «пішов» 
у досить молодому віці. Основна причи-
на – недбале ставлення до здоров’я.

Основним методом підтримки 
здоров’я після відбору до загону космо-
навтів обрав біг на довгі дистанції. Ну 
і, звичайно, для перенесення наванта-
жень та й здоров’я в цілому зміцнював і 
м’язову систему. Біг – це здоровий стрес 
для всіх систем організму. При цьому 
укріплюються серцево-судинна систе-
ма, легені, нирки, печінка, м’язи. Кис-
нем наповнюється весь організм – аж 
до клітини. Але все має бути в міру. Бі-
гаю не заради рекордів, а для здоров’я.

Ніколи не курив. У товаристві дозво-
ляю собі випити чарку-другу горілки. Не 
більше. У такому разі це навіть корисно.

Від себе хочу всім побажати міцно-
го здоров’я й оптимізму. Я впевнений, 
що все у нас буде гаразд.

Слава Україні! 
Розмовляв професор Національної академії 

управління, член Національної спілки 
журналістів України
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о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ

– Тут, у цій кімнаті житимеш, 
юначе! 

– Але вона занадто велика, я 
погоджуюся на маленьку кімнату, 
мені буде досить, – казав занепо-
коєний молодий студент у відпо-
відь на добрий намір господаря. 

– Ні, ти мені платитимеш як 
за маленьку кімнату. Зізнаюся 
тобі, я не можу перебувати у цій 
кімнаті.

– Але ж чому? 
– Ось, бачиш хрест на вежі 

цього німецького храму? Не можу 
на нього дивитися. Я атеїст і не 
вірю в Бога, а тут перед очима 
постійно цей хрест. Через ньо-
го у нас із дружиною виникають 
суперечки. Вона мені доводить, 
що Бог існує, а я кажу, що ні. На 
жаль, її не вчили цього в школі, 
але тепер учні здобувають зна-
ння, і вже малі діти знають, що 
Бога нема. Молодь, комсомольці 
будують світле майбутнє – кому-
нізм, не вірять у Бога. Дивлюся 
на них і заздрю їхньому щастю. 
Не промине багато часу, як все це 
стане дійсністю.

Юрко мовчав, а дивлячись у вік-
но, бачив невеликий німецький ка-
толицький храм із хрестом на вежі. 
Дивними були слова господаря. Я 
тут же подумав покинути це помеш-
кання, знайти собі іншу квартиру, 
але знову почув теплі слова: 

– Не переживай! Живи собі, 
як у дома. Матимеш всі умови 
для навчання, взимку тут тепло 
і ясно, а влітку – прохолодно. 
Сніданок і обід чекатимуть тебе 
в їдальні, а на вечерю можеш за-
ходити до нас, ми з дружиною бу-
демо раді з тобою повечеряти.

Вечоріло, і сонце своїм черво-
ним кружалом пересікало мета-
левий хрест на вежі. Юрко бачив 
у цьому щось загадкове: хрест, 
червінь сонця і його промені 
освітлювали велику кімнату, яка 
ставала ще більшою і веселішою, 
то чого тут боятися?

Невдовзі Юрко призвичаївся 
до своєї кімнати, з радістю по-
вертався сюди після навчання 
у технікумі, виконував домашні 
завдання, роздумував і відпочи-
вав, читав книжки з бібліотеки. 
Хрест на шпилі вежі нагадував, 
що він також є християнином, 
тому вранці, тільки-но піднімав-
ся зі сну, Юрко дивився на хрест, 
хрестився і відмовляв ранішні 
молитви, а також ввечері після 
молитви задумувався, як день 

ХРЕСТ НА ВЕЖІ
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швидко минув, просив Бога спо-
кійної ночі і щасливого завтраш-
нього дня.

Стіни кімнати були пофарбо-
вані у голубий колір, на одній із 
них висіла картина лісового пей-
зажу з ведмедями, а в куточку 
біля дверей Юрко побачив пор-
трет «вождя» з підписом Володи-
мир Ульянов. Це його занепоко-
їло, але він вирішив не звертати 
уваги, адже ж він у чужій хаті. 

Кожний день до Юрія при-
ходив господар дому Олександр 
Олександрович, як його велича-
ли. Він ставився до нього з пова-
гою і завжди говорив одне й те ж: 

– Ти будеш щасливим, бо жи-
тимеш при комунізмі. На жаль, 
мені не вдасться побачити світ-
ле майбутнє. А так би хотілося 
хоча б тиждень чи місяць пожити 
при комунізмі! Старі роки беруть 
своє. Здоров’я підводить, війна, 
післявоєнні роки відбудови, хоч 
я завжди був на партійній роботі, 
та все ж приходить старість.

Якось Юрко запитав його: 
– Олександре Олександрови-

чу, як ви уявляєте собі комунізм? 
Чи він подібний до райського 
життя в небі, як мені його опису-
вала моя бабуся? 

– Після смерті нема життя. Це 
тобі неграмотна бабка наговори-
ла про якийсь рай. Я був на фрон-
ті й тисячі людей бачив убитими, 
їх закопували, і на тому кінець. 
Нема, синку, Бога, як дехто собі 
уявляє. Правда, на фронті, коли 
не було спасіння, всі молилися, 

особливо, коли бомбили нас, – 
хрестилися, взивали Бога, а коли 
літаки полетіли, то все це забува-
лося… А комунізм, я думаю, таки 
буде, і кожний житиме своїм щас-
тям. Машини виконуватимуть за 
нас різну роботу, а людина ними 
тільки керуватиме, так що праця 
буде справжнім відпочинком. На-
ука знищить всякі хвороби і люди 
житимуть довго і щасливо. Ніхто 
не буде сваритися, бо всі ж задо-
волені. Харчі будуть для кожно-
го згідно з його смаком, а також 
кожен матиме одежу, яку собі хто 
забажає. І все це буде безплат-
но, бо грошей як таких не буде – 
вони виявляться не потрібні. Що 
ще тобі треба? За це ми воювали 
і стільки людей поклали свої го-
лови. В Бога люди не будуть ві-
рувати, бо старенькі повмирають, 
а молоді усвідомлюватимуть, що 
кожен є ковалем свого щастя. В 
клубі молодь і навіть старші бу-
дуть веселитися, дивитися кіно-
фільми, ходити на концерти, тан-
ці. Життя раз дається, і його треба 
прожити так, щоб не було боляче 
за прожиті роки. Твоє завдання, 
Юрку, – добре вчитися, щоб потім 
працювати для народу, для дер-
жави, а для цього треба бути ві-
рним нашій партії і уряду. 

– На мою думку, – відказав 
хлопець, – не так все легко, як 
це вам здається. Люди святкують 
неділі й свята. А як при комуніз-
мі буде з алкоголем? 

– Оце дійсно проблема. П’ють 
переважно з горя. При комунізмі 
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біди не буде і зникне потреба 
вживати спиртне. Але це не таке 
вже й лихо. Коли навесні посів-
на – люди святкують, коли жни-
ва – люди святкують. Будуть, 
звичайно, державні свята і вихід-
ні, тож нехай відпочивають собі.

Всі ці розмови Юрій сприймав 
з болем на душі. Кожного дня про 
комунізм йому говорили в техні-
кумі, а тут ще й вдома те саме… 
Якось у кімнату увійшла госпо-
диня дому Євдокія і запитала у 
Юрка:

– Про що з тобою розмовляє 
Олександрович? 

– Різне говорить: про фронтові 
події, про комунізм, трохи про ре-
лігію, що Бога немає… 

– Не слухай його, він про це 
всім говорить. Горе мені з ним, бо 
це все мені набридає, тоді він іде 
до тебе, й те саме тобі торочить. У 
мене були ікони, він їх познімав і, 
все, що Боже, він страшно ненави-
дить. Правда, я образи заховала і 
коли його немає вдома, витягаю 
їх і молюся Богові. А у вас вдома є 
ікони? – запитала господиня. 

– Авжеж, вранці і ввечері у нас 
вдома всі моляться. Мама наша 
встає раніше за всіх, а потім ми з 
батьком. Якби хтось із нас не по-
молився, мати тут же нагадує про 
це, – відповів Юрій. 

– Так, так, маму треба завжди 
слухати, бо материнське слово – 
найближче до нашого серця. На 
Олександра Олександровича не 
звертай уваги. Він виховувався у 
безбожній сім’ї, а потім – війна, 

партійна робота в уряді. Кожен 
день ходив разом із такими, як 
сам, збирав податки, позики, ви-
магав здавати поставки. Один 
день ходять то за молоком, то за 
м’ясом, то яйця збирають, а на 
другий день страхівку підпису-
ють, худобу переписують, то в одне 
село їдуть, то в друге – і так без 
кінця. Приходив увечері додому, 
звичайно, при горілці. А тепер у 
голові в нього тільки комунізм, бо, 
крім газет, нічого не бачить. Чула 
від нього щось таке, що всі церкви 
закриватимуть. Ніхто не знає, що 
вони придумають, від них всього 
можна очікувати.

Юрій уважно слухав госпо-
диню і ніяк не міг зрозуміти, як 
може бути так, що чоловік гово-
рить одне, а його дружина – зо-
всім протилежне. Він відчув її до-
бре серце, яке розуміє біль свого 
злиденного народу. А може, це 
звичайний підступ, і перевіря-
ють мене, що я думаю про ці про-
блеми. Ні, краще мовчатиму, хто 
знає, що вони задумали. Для мене 
на першому місці наука, хочу за-
кінчити цей курс, а на літо поїду 
додому на канікули до батьків, – 
роздумував собі хлопець, коли 
Євдокія вийшла з кімнати.

Одного разу надвечір зайшов у 
кімнату Олександр Олександро-
вич. Він був засмучений, пригніче-
ний і тут же став розпитувати хлоп-
ця про його матеріальний стан: 

– Важко у тебе, бачу, з гріш-
ми, взуття лихеньке і костюмчик 
поношений, плащика не маєш, 
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либонь, і в їдальні економиш, та 
вдома у вас ще є брати, сестри…

Він чекав відповіді, але Юрій 
мовчав і не знав, що відказати. 
Після деякої мовчанки Юрій за-
говорив: 

– Дякувати Богові, що зна-
йшлися добрі люди, які взяли 
мене на квартиру. Для мене го-
ловне бажання – закінчити тех-
нікум, а далі в інститут вступити. 
Тільки справді, скільки можна 
тягнути від своїх батьків? 

– Нема чого дякувати Богові. 
Хіба Бог дає тобі стипендію чи 
батькові зарплату? Держава під 
мудрим керівництвом партії все 
це дає. Прийде час, і кожний ма-
тиме все відповідно до своїх по-
треб. Я тобі ось що скажу. У тебе 
є шанс заробити добрі гроші за 
виконання нескладної праці. Ти 
знаєш, що ніде не має бути хрес-
тів. Оцей хрест, що перед нами, 
також треба зняти – спиляти, і то 
якнайскоріше. За це тобі запла-
тять подвійну робочу зарплату. 
Ти сам цього робити не будеш. 
Допоможуть тобі ще інші друзі, 
з якими я домовлюся. Головне, 
щоб хреста цього, – він показав 
рукою, – до травневих свят не 
було на цій вежі. Ти добре поду-
май, але нікому про це не говори. 
Зрозумів?

Після того, як господар вий-
шов, невдовзі до кімнати зайшла 
Євдокія. Вона була стривожена і 
тут же стала запитувати: 

– Що він тобі говорив? Я чула, 
як він агітував тебе. Не слухай 

його. Не бійся, я нічого йому не 
скажу. Він вже давно хоче цей 
хрест зняти. Не боїться Бога і 
людей не соромиться, то видумує 
хтозна-що. Все моє життя з ним 
на таких інтригах, він постійно 
щось видумує, як не одне, то дру-
ге. Ти молодий, і хочеться, щоб ти 
був щасливий у своєму житті.

Коли вона виходила з хати, 
Юрій запитав господиню:

– Мені здається, ви віруєте в 
Бога, а він не вірує. Як ви співжи-
вете, як довіряєте одне одному? 

– Олександр – добра людина, 
але дуже вірить в ідеї комуніз-
му. Я думала, що наверну його до 
Бога, але це мені ніяк не вдаєть-
ся. Можливо, я не заслужила у 
Бога довір’я, а може, час не прий-
шов. Мій чоловік дуже впертий.

З того часу минув тиждень. 
Юрій запланував при першій на-
годі перейти жити в гуртожиток 
технікуму, але там не було місць. 
Його поставили на чергу. Тому 
він часто заходив у гуртожиток 
до хлопців, а ввечері приходив 
ночувати на квартиру, й таким 
способом уникав зустрічей з гос-
подарем дому.

Одного разу Олександр Олек-
сандрович прийшов на засідання 
районного комітету партії.

Тримаючи в руках написану 
заяву, він звернувся до присутніх 
розглянути його прохання пер-
шим, але тут же отримав відпо-
відь від голови: 

– Ми знаємо про ваше прохан-
ня, Олександре Олександровичу, 
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але у нас є важливіші питання, 
які треба сьогодні у першу чергу 
розглядати, а якщо буде час, то 
розглянемо ваше питання в кінці 
засідання – це не горить.

Олександр сів на своє місце. 
Почервонів, набурмосився, змі-
нився на обличчі, сидів зціпивши 
зуби й тільки думав: «Я тут тепер 
ніхто. Не хочуть мене слухати. 
Так не може бути, але почекаю, 
що з цього вийде».

Найбільше його вразило те, 
що на нього ніхто не звертав ува-
ги. Йому навіть не давали слова, 
щоб пояснити свою думку. Вкінці 
засідання він підняв руку, голо-
сно кажучи:

– Дайте мені слово!
Він встав, хотів підійти до сто-

лу, але тут же впав на підлогу. Це 
всіх глибоко вразило, а найближ-
чі товариші стали його піднімати, 
хотіли посадити в крісло. Папір, 
який тримав у руці Олександр 
Олександрович, поклали на стіл, 
а йому дали напитися води. Ви-
кликали швидку допомогу. Тут 
же лікарі поставили діагноз – ін-
сульт, повезли у лікарню і покла-
ли його в реанімацію.

Питання, яке Олександрович 
хотів винести на засідання, про 
зняття хреста з вежі німецького 
храму всі прочитали, але чи то з 
переляку, чи з байдужості ніхто 
не висловив своєї думки, і воно 
залишилося нерозглянутим.

Майже місяць лікувався Олек-
сандр Олександрович. Возили 
його по військових шпиталях, 
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а також до Києва, і ніхто не міг 
йому допомогти. Він не міг хо-
дити, мову відняло. Таким його 
привезли додому, поклали на 
ліжко у маленькій кімнаті, й те-
пер його доглядала Євдокія.

Як не просила господиня 
Юрія, щоб він залишився у них 
жити, хлопець не погоджувався 
і перейшов жити до гуртожитку, 
але час від часу навідував 
свого хворого госпо-
даря. Євдокія 
завжди була 
рада, коли 
Юрко при-
ходив, бо 
їй зда-
в а л о с я , 
що чо-
ловікові 
тоді стає 
легше і 
він за-
спокою-
ється. 

– До-
бре, що хоч 
ти відвідуєш 
мого чоловіка, – 
говорила з вдячніс-
тю Євдокія, – бо з його 
друзів-партійців ніхто не захо-
дить. Він тепер нікому не потріб-
ний Але нічого дивного – коли 
він ще був здоровий, його вва-
жали дивною людиною, а тепер 
тим більше він їх не цікавить. 
Напевно, тільки й чекають, щоб 
скоріше помер. О, тоді будуть ви-
ступати…

Коли Юрій увійшов до кім-
нати, хворий Олександр лежав 
горілиць на ліжку і зустрів його 
своїм втомленим поглядом. Він 
не міг говорити, й не відомо, чи 
все чув, хоч здавалося, що таки 
розуміє дещо, але не може від-
повісти. Тільки одна рука могла 
трохи рухатися. Він розумів свою 
безпомічність, та не міг про це го-
ворити. Не знати, що тепер він ду-

мав про Бога. Чи повірив 
в Його існування, чи 

каявся за свою не-
далекоглядну 

с в і д о м і с т ь ? 
Щось нама-
гався сказа-
ти і тут же 
заливався 
сльозами. 
Нещодав-
но повний 
е н е р г і ї , 
здавалося, 

що йому ще 
жити й жити, 

тепер і вдень, 
і вночі лежав зо-

всім безпорадний, 
скорчений і згорбле-

ний болями  долі на своєму 
ліжку. Серце злиденне, страж-
денне кличе в журбі: «Спраглий 
я!». Дивлячись на такі страждан-
ня, так і хочеться заволати на по-
вний голос:

– Господи Боже, допоможи на-
шому невірству, прости провини 
наші, рятуй своїм милосердям 
душі наші, помилуй нас!

Хрест на шпилі 
вежі нагадував, що він 

також є християнином, тому 
вранці, тільки-но піднімався зі сну, 
Юрко дивився на хрест, хрестився і 

відмовляв ранішні молитви, а також 
ввечері після молитви задумувався, 
як день швидко минув, просив Бога 

спокійної ночі і щасливого 
завтрашнього дня.
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Юрій жалів свого нещасного 
господаря. Співчуваючи йому, 
своєю рукою розтирав плече, на 
якому вже з’явилися пролежні. 
З очей хворого текли сльози, які 
хлопець обтирав рушничком. До 
хати увійшла Євдокія і стала го-
ворити з жалістю: 

– Я відчувала, що з ним щось 
станеться, але такого я не очіку-
вала. Завжди був здоровий, а тут 
відразу таке нещастя. Так не лю-
бив він хреста, тому Господь Бог, 
мабуть, відвернувся, бо тяжкий 
хрест випав на нього. Хоч був би 
покаявся... Я йому давала хрес-
тик поцілувати – здається, що ні-
чого не розуміє. Пам’яті не має, 
добре, що хоч тебе впізнає.

Як важко зрозуміти й осмисли-
ти, що Бог дає терпіння і страж-
дання для очищення нашої душі. 
Цю таємницю можна осягнути 
лише через дар нашої віри. Попри 
те, що в Юрія були іспити, він що-
дня приходив до хворого і скільки 
міг, допомагав йому.

Одного дня, коли студент зай-
шов до недужого, той уже помер. 
Юрій висловив своє співчуття 
Євдокії і пообіцяв, що прийде на 
похорон.

Хоронили Олександра Олек-
сандровича відповідно до партій-
них вказівок. Все було червоного 
кольору: труна, покривала. При-
несли багато вінків, квітів, а над-
ворі час від часу грав духовий ор-
кестр. Вантажна машина також 
була встелена червоними кили-
мами. З підприємств прийшло 

багато людей, яких відпустили з 
роботи. Учні зі школи йшли спе-
реду і несли вінки. Похоронна 
процесія вирушила під музику 
на цвинтар. Поруч із тілом по-
кійного на машині стояла висока 
червона тумба. 

Юрій дивився на все це й ніяк 
не міг зрозуміти, для чого воно? 
Адже ж ніхто не співчував дру-
жині чи родичам. Промови були 
якісь дивні – проклинали не-
вблаганну смерть, а сам секре-
тар сказав: «Він помер на своєму 
робочому посту, як солдат у бою. 
Він був активним будівником 
комунізму, тож нехай ця зем-
ля йому буде легким пухом!..». 
Солдати вистрелили з рушниць, 
через декілька хвилин земля на-
крила труну, висипали свіжу мо-
гилу. Одні йшли додому, інші – 
на поминки.

Юрій повертався одинокий до 
гуртожитку і відмовляв вервичку 
за душу померлого, дивлячись на 
хрест, що височів на вежі німець-
кої кірхи, залишаючись там наза-
вжди. А будівля цього готичного 
храму, що була складом хіміка-
тів, немовби чекала свого нового 
оживлення. На серці у Юрія були 
запитання: «Хто ти, людино? 
Для чого живеш? Чому ти боїш-
ся хреста? Невже людина, життя 
якої триває кілька десятків років, 
може безслідно зникнути?». 

(Оповідання записане 
зі слів очевидця подій)

26 листопада 1998 р., Бар
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

Шановна редакціє часопису «Місісонар». Хочу висловити щиру подяку у Вашому 
часописі за отримані ласки для моєї родини, особливо для сина. Від усієї душі дякую Господу 
Богу, Ісусу Христу, Матінці Божій, святому Юді-Тадею, святому Антонію, святому Йосифу, 
Миколаю Чарнецькому і всім святим за вислухані молитви. Перепрошую за те, що чотири місяці 
зволікала з написанням свідчення про отримані ласки. Слава Богу за все!

З вдячністю Марія, м. Самбір, Львівська обл.

Від щирого серця хочу подякувати через журнал «Місіонар» Матінці Божій, Ісусу 
Христу і святій Філомені за вислухані молитви та отримані ласки. Я переживала велику 
душевну муку і завдяки їхньому заступництву позбулася її.

Вовк Н., м. Львів

Хочу скласти щиру подяку Господу Богу, Ісусу Христу, Богородиці, що розв’язує вузли, 
св. Юді-Тадею, св. Риті, св. Партенію, св. Шарбелю, св. о. Піо, св. Кипріяну, Страдальній Матері 
Божій за вислухані молитви про поміч у тяжких обставинах життя в моїй сім’ї.

Тетяна, м. Жовква, Львівська обл.

Через ваш журнал висловлюю щиру подяку Пресвятій Богородиці і св. Юді-Тадею, за 
заступництвом яких Господь допоміг вступити у вищий навчальний заклад на державну форму 
навчання моєму внукові Віталію. Святий Юда-Тадей це опікун моєї сім’ї.

З повагою Романія, с. Смільно, Бродівський р-н, Львівська обл.

На сторінках вашого журналу хочу висловити подяку за отримані ласки та 
перепросити за те, що так довго не виконувала своєї обіцянки. Дякую Господу Богу, 
Ісусові Христу, Матері Божій, св. Юді-Тадею, св. Партенію, св. Піо, св. Шарбелю, св. Філомені, 

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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св. Анні, св. Йосифові, Душам в Чистилищі за ласку щасливих та легких пологів, за ласку доброї 
роботи для чоловіка, за ласку здоров’я для моєї родини, за всі ласки, які отримала і отримую від 
своїх небесних покровителів.

Оксана, м. Жовква, Львівська обл.

Найщиріша, найглибша подяка від всієї родини та знайомих Господу Богові, Пречистій 
Діві Марії, св. Юді-Тадеєві, св. Антонію з Падви, св. Шарбелю, св. о. Піо, св. Івану 
Павлу ІІ, блаженному священномученику Миколаю Чарнецькому, Слузі Божому Андрею 
Шептицькому, нашим праведникам – о. Павлу Демчуку та Блаженнішому Любомиру 
Гузару за врятування моєї внучки Лідії від смерти та каліцтва в дорожній аварії.

В п’ятницю, 24 листопада 2017 р., внучка поверталася з роботи своєю автівкою. Несподівано 
на трасі знепритомніла. Некерована автівка виїхала на зустрічну смугу і понеслася та впала в 
кювет.

На щастя, завдяки Божій великій ласці, в даний момент на цьому відрізку дороги не 
було зустрічного транспорту. Непритомну витягували через пасажирський вихід. В лікарні 
не приходила до тми. Тому в реанімації зробили трахеотомію, застосували штучне дихання, 
медикаментозний сон. До свідомості почала поступово приходити в суботу. В її наміренні 
молилась родина, знайомі. В декількох храмах були відслужені літургії.

При обстеженні не виявлено жодних переломів, потовщень, ніяких внутрішніх крововиливів, 
патологічних процесів ані в мозку, ані у внутрішніх органах. Показники всіх аналізів не 
відхилялись від загальноприйнятих норм. В неділю, 26 листопада, через 2 дні після аварії 
внучка була виписана з лікарні у задовільному стані з наданням листка непрацездатності на 
декілька днів. Через тиждень стан здоров’я покращився.

За таке велике Боже милосердя нехай буде слава Господу Богові та щира подяка, рівно ж 
подяка Пречистій Діві Марії, всім святим та Божим угодникам за вислухані просьби.

Також хочу ще раз подякувати за виздоровлення, одужання зятя моєї сестри. 14 грудня 
2017 р. минуло 3 роки, коли його терміново вночі з Дрогобича привезли до Львівського 
кардіологічного центру з діагнозом: «інсульт та інфаркт». Через півроку після виписки лікарі 
питали, чи ще живе той хворий, бо не надіялись, що він виживе. А він вже три роки почуває 
себе задовільно, допомагає в міру сил сім’ї (дрібні покупки, ремонти, зараз навіть відкидає сніг). 
Нехай буде щира подяка Господеві за всі ласки.

Анна Урин, м. Львів

Хочу скласти щиру подяку Господу Богу, Пресвятій Діві Марії, святому Юді-
Тадею, прведникові світу Андрею Шептицькому, святій Варварі, блаженній Йосафаті 
Гордашевській, мученику Павлові Вергуну і всім святим за народження внучки Юстинки 
та за здоров’я її матері.

Зеновій, с. Суховоля (Львів)
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ЧАЙНВОРД «ПСАЛОМ»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

(три крапки замініть словом із ПСАЛМІВ)

ЛІТЕРА «П»: 1. Добрий Господь і милосердний, він дав поживу тим, що його бояться, і пам’ятає вічно про 
свій …. 2. Ти … мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. 3. Благословен Гос-
подь день у день: Бог, наш Спаситель, несе наш …! 4. Потомство його на землі буде потужне, … праведників 
буде благословенний. 5. Сім раз на … я тебе хвалю за твої присуди справедливі.
ЛІТЕРА «С»: 1. Нехай ім’я Господнє хвалять, – високе бо ім’я його єдине. … його понад землю й небо. 
2. Блажен …, що за порадою безбожників не ходить і на путь грішників не ступає. 3. Ніяке лихо до тебе не 
приступить, ніяка … не підійде близько намету твого.
ЛІТЕРА «А»: 1. Настав мене на стежку велінь твоїх, у ній бо моя …. 2. … Господній стоїть на варті навкруг 
тих, що його бояться і їх визволяє. 3. До святих, що на землі: до шляхетних – уся моя … до них. 4. Не зачиняй, 
о Господи, від мене твого серця; милість твоя і твоя … хай мене завжди зберігають.
ЛІТЕРА «Л»: 1. … Господеві діяти! 2. … Господній – чистий: він вічно перебуває. Суди Господні – правда: 
всі вони справедливі. 3. Твоя …, як твоє ім’я, о Боже, – аж по край землі. 4. Благословен Господь, Бог Ізраїля, 
по віки вічні! І нехай увесь народ скаже: «…!» Алилуя!
ЛІТЕРА «О»: 1. Щасливий народ, в якого така доля! Щасливий народ, якому … – Господь! 2. Голос Господ-
ній – сильний! … Господній – величний! 3. У Бозі моє спасіння й моя …, міцна моя скеля; прибіжище моє у Бозі. 
4. Цар Давид – … більшості псалмів. 5. … твоя хай буде готова допомогти мені, бо твої заповіді я собі вибрав.
ЛІТЕРА «М»: 1. Український поет, художник, котрий високо цінив псалми – Тарас …. 2. Словом Господнім 
створене небо, і подихом уст його – вся його …. 3. Мойсей і … між його священиками і Самуїл між тими, що його 
ім’я прикликають. Вони Господа прикликали, і він відповідав їм. 4. Я між людьми, о Господи, буду тебе хвалити і 
між народами буду тобі співати; велика бо, як …, твоя ласка, і аж до хмар сягає твоя вірність.

ВІДПОВІДІ НА ЗАГАДКУ «ВИБЕРІТЬ СЛОВО», ОПУБЛІКОВАНУ У ЛЮТОМУ 2018 РОКУ:
1. Христос. 2. Воля. 3. Час. 4. Дзеркало. 5. Мовчання. 6. Праця. 7. Сонечко. 8. Любов. 9. Розум. 10. Біда. 11. Пан. 12. Сміх. 13. Радість.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «РІЗДВЯНИЙ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У СІЧНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:
ГОМІЛКО Ігор, с. Городище, Зборівський р-н, Тернопільська обл.
ДУБАС Зеновій, м. Золочів, Львівська обл.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАГАДКУ «ВИБЕРІТЬ СЛОВО», ОПУБЛІКОВАНУ У ЛЮТОМУ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛА:
ТИТОВА Марія, м. Івано-Франківськ
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ВЕЧІРНЯ ТА УТРЕНЯ 
НА БУДНІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Збірник всіх богослужбових частин Вечірні та Утрені на будні Великого 
посту включає в себе: стихири великопісної Тріоді, загальні служби Свя-
тих, догмати Октоїха, читання, прокімени, тропарі та календар.

264 с., 145 х 200 мм., м’яка опр. Ціна: 70,00 грн
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НАЙКРАЩЕ СЛОВО
Петро Шкраб’юк

Збірка віршів на різну повчальну тематику для дітей і про дітей: від най-
менших до дорослих. У книзі також є дитячі пісні, колядки з нотами на 
музику М. Дацка. А ще тут автор подає цікаву поетичну пізнавальну 
абетку: на кожну літеру дитина зможе вивчати багато мудрих слів у ві-
ршованій формі. Прекрасні малюночки додадуть великого заохочення і 
приємності у пізнанні життєвої мудрості, переданої у віршах.

ISBN 978-966-658-408-6, 64 с., 170 х 215 мм., м’яка опр. Ціна: 40,00 грн   

СКРОМНИЙ СИН ЗЕМЛІ ПЕРЕМИСЬКОЇ – 
ОТЕЦЬ ПАРТЕНІЙ ПЕТРО ПАВЛИК
Люда БУБЛИК

Книжка побудована у вигляді розмови з головним героєм о.Партенієм, з 
вл. Глібом Лончиною, с. Модестою Сеник та іншими. Розповідає про жит-
тя українського хлопця з Бушкович під Перемишлем, який у віці 16 років 
на заклик митр. Андрея Шептицького виїхав до далекого міста Ґрот-
таферрата в Італії неподалік Риму. Там він став ченцем-василіянином, 
згодом – священиком, здобув високу освіту і професію – видавав книж-
ки. І хоч уже ніколи не повернувся на рідні землі, о. Партеній понад усе 
любить Україну і старається працювати для неї навіть тепер, коли йому 
вже 99 років. Ці спогади будуть цікаві науковцям – дослідникам історії 
Церкви, українського церковного життя на поселеннях, книговидання 
українською мовою в Італії, історії українців Перемищини, виселених у 
1945-46 рр. з рідних земель, та загалом широкому колу читачів.

ISBN 978-966-658-411-6, 112 с., 140 х 210 мм., м’яка опр. Ціна: 130,00 грн 




