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ЗМІСТ

ТЕОЛОГІЯ ТІЛА
Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! 

У період відпусток – відпочинку тіл і менше душ, 
такий-бо вже тепер час (…), пропонуємо вашій 
увазі матеріал для читання, який, сподіваємося, 
допоможе краще зрозуміти свою людську природу, 
створену на образ і подобу Божу. Центральною 
темою числа є бесіда о. Томаша Яклевіча, 
заступника редактора найбільшого польського 
тижневика «Gość Niedzielny», з американським 
письменником Крістофером Вестом, який акцентує 
увагу на теології тіла, ученні, яке проголошував 
св. Іван Павло ІІ. (Крістофер – автор багатьох 
книжок, промовець, співзасновник наукового 
Інституту теології тіла, а вчення (книга) «Теологія 
тіла» святого Івана Павла ІІ – це католицький 
погляд на любов, відважна спроба переглянути 
панівне в Церкві протягом кількох століть бачення 
подружжя, тіла, сексуальності, особливо тепер, 
у добу «культури смерті» – загальної сексуальної 
вседозволеності, розпаду шлюбів, домінування 
порнографії, недооцінювання християнського 
значення сім’ї, загального нерозуміння чи навіть 
відкритого відкидання вчення Церкви).

«Можна померти або від голоду, або від 
отруєння нездоровою їжею» – така провідна думка 
письменника, який намагається «перекладати» 
вчення Папи доступною мовою й просить батьків 
донести це до своїх дезорієнтованих дітей. 
Доповнюють актуальні думки матеріали отців 
василіян Миколи Микосовського та о. Мелетія 
Батога, ЧСВВ, свідчення віри відомих людей, 
подяки Богові та опис важливих подій, які відбулись 
протягом останнього часу в чині і Церкві. Божого всім 
благословення й приємного літнього відпочинку! 

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
МОЛИТВА ЩОДЕННОГО 
ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
АПОСТОЛЬСЬКА ЗУСТРІЧ 
СПІЛЬНОТ У ЖОВКВІ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
СВЯТКУВАННЯ 
500-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 
МОНАСТИРЯ СВЯТОГО 
ОНУФРІЯ У ЛЬВОВІ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
ЧЕРЕЗ СПАЛАХ ВІРУСУ ЕБОЛА 
ЦЕРКВА В КОНГО 
ПРИЗУПИНЯЄ УДІЛЕННЯ ТАЇНСТВ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
ПОБАЧИВ СВІТ 
УКРАЇНСЬКОМОВНИЙ 
ПУТІВНИК МІСТОМ СВЯТОГО ПЕТРА

ВІРА Й КУЛЬТУРА
10 НАЙКРАЩИХ ВИСЛОВІВ
МИТРОПОЛИТА 
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

ВІРА Й КУЛЬТУРА
КРІСТОФЕР ВЕСТ:
«СУЧАСНА КУЛЬТУРА 
ПРОГОЛОШУЄ КУЛЬТ ТІЛА...»

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
О. ПАРФЕНІЙ 
ЛОМИКОВСЬКИЙ –
МОНАХ, ВАСИЛІЯНИН,
ДИПЛОМАТ, МЕЦЕНАТ

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
ВІТАЄМО ОТЦЯ ВОЛОДИМИРА 
КУСОГО, ЧСВВ, З ЮВІЛЕЄМ!
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О Божественне Серце Ісуса! 
У злуці з тим наміром, з яким Ти 
на землі віддавав славу Богові і те-
пер щоденно віддаєш у Пресвятій 
Тайні Євхаристії, жертвую Тобі 
через Непорочне Серце Пречистої 
Діви Марії всі свої молитви, спра-
ви, слова, думки й витривалість у 
терпіннях сьогоднішнього дня як 
винагороду за всі зневаги, образи й 
кривди, завдані Тобі.

Жертвую їх особливо за Святій-
шого Отця Папу Римського, за свя-
ту Церкву, за навернення грішників 
та в усіх намірах Апостольства 
молитви, призначених на цей мі-
сяць і на сьогодні.

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

Святий Йосифе, покровителю 
й заступнику приятелів Ісусового 
Серця, моли Бога за нас!

Святий архангеле Михаїле, свя-
тий Миколаю, святий Володими-
ре, святий Йосафате, заступники 
України, моліть Бога за нас!

МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Ось Серце, що так полюбило нас...

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МІСІОНАР 
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЛИПЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб самотні священики, які живуть душпастирською 
працею, скріплені дружбою з Господом і братами, відчували підтримку та заохочення.

Святійший Отець просить моли-
тися за молодих братів і сестер Аф-
рики, яким важко отримати освіту 
та роботу на своєму континенті. 
Ось приклад студента Канжіса з 
Нігерії, який навчається в Києві в 
Національному авіаційному уні-
верситеті. Хлопець розповідає:

«У Нігерії є приватна й держав-
на освітні системи. Якщо ти маєш 
гроші, можеш піти до приватно-
го вишу й отримувати освіту там. 
Державні, як і в Україні, дешевші. 
Я не вчився в Нігерії, тому мені 
важко порівнювати, але знаю, що 
викладачі там заробляють більше, 
ніж в Україні. Хоча гривня сильні-
ша за нігерійську валюту – найру, 
корупція в нігерійських вишах в 
принципі можлива, якщо студент 
не має бажання вчитися сумлінно 
та отримувати знання, він має змо-
гу заплатити за оцінку, а виклада-
чі іноді беруть хабарі.

Багато нігерійців їде вчитися 
сюди, бо освіта там здебільшого 
теоретична, натомість тут можна 
здобути багато практичних нави-
чок. Ще одна причина – стабіль-
ність освіти. У Нігерії викладачі 
часто організовують страйк й від-
мовляються навчати і працюва-
ти, а студенти нічого не можуть із 
цим вдіяти. В Україні дуже бага-
то студентів із Нігерії, особливо в 
авіаційних і медичних універси-
тетах. У Харкові я почуваюсь як 
удома. Я ж вступав до Донецька, 
але через проблеми з візою опи-
нився в Києві. Мій вступ в Укра-
їну – вибір моїх батьків. Я пова-
жаю їх і їхнє рішення.

Нігерійці загалом дуже розум-
ні люди. Й українці мають талан-
ти, особливо дівчата. Якщо вони 
захочуть щось зробити, то працю-
ватимуть до кінця, знаючи, що їм 
це потрібно. Коли в університеті 

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА СЕРПЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб великі економічні та політичні вибори захищали сім’ю як скарб 
людства.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА ВЕРЕСЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб молоді люди на Африканському континенті мали доступ до осві-
ти та роботи на своїй батьківщині.
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

я робив проект, дівчата з групи 
постійно оточували мене й каза-
ли: «Друже, ти маєш зробити це, 
у тебе вийде!». Тим часом деякі 
хлопці можуть пити горілку й ле-
жати на дивані, що дуже погано.

Багато людей асоціюють Аф-
рику з голодом і стражданнями. 
Це цікаво, бо насправді люди 
страждають в усьому світі. Усюди 
є місця, де люди не мають досту-
пу до якісного життя, – і в Ніге-
рії, і в Україні, і навіть у США. 
Але в Африці є просто неймовірні 
місця, якими ти по-справжньому 
насолоджуєшся.

Я розмовляю англійською. Ні-
герія колись була британською 
колонією, тому сьогодні офіційна 
мова в державі  – англійська, а 
друга – французька. У країні є з 

півтисячі народних мов 
і діалектів; англійська 
поєднує нас усіх. Іноді, 
як і в Україні, націо-
нальні мови поєднують-
ся з англійською – ви-
ходить щось кумедне, 
як ваш суржик.

До переїзду в Укра-
їну я не знав про неї 
нічого, крім того, що 
тут доволі холодно й 
українці не розмовля-
ють англійською. Ще в 
нас набагато дорожча 
горілка. Таке, як тут – 
обміняти два долари й 
купити пляшку – у Ні-
герії неможливо. Укра-
їнці дуже багато п’ють. 
У Нігерії люди набага-

то більше цінують традиції, вони 
більш релігійні й думають про свій 
розвиток. З корупцією в Україні я 
не стикався. Але мої українські 
друзі, звісно, розповідали про неї. 
Наприклад, один знайомий мусив 
звернутись до поліції на вокзалі, 
коли з ним трапилась якась при-
года. Поліцейський, оформивши 
всі документи, просто не випус-
тив його з відділку: «Ні, ти будеш 
спати тут». Щоб вийти, він мусив 
заплатити, хоча не скоїв жодного 
злочину. Це безумство.

Люди в Україні дуже добрі. 
Особливо мені подобається спіл-
куватись із дітьми, допомагати та 
чогось навчати їх. Люди, з якими 
я спілкуюся, переважно готові 
мені допомогти».  
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ПОКРОВИТЕЛЬКИ: МУЧЕНИЦІ МИНОДОРА, 
МИТРОДОРА Й НІМФОДОРА

Святі діви Минодора, Митродора 
і Німфодора (305–311) – рідні сестри-
християнки з Віфінії (Мала Азія), 
які вирішили зберігати цнотливість 
і не контактувати зі світом. Вони об-
рали собі відокремлене місце в пус-
телі й проводили своє життя в пості 
та молитві. Слава про святе життя 
дів скоро поширилася. За їхніми мо-
литвами зцілювалися хворі.

Віфінською областю натоді ке-
рував правитель на ім’я Фронтон, 
який наказав схопити сестер і при-
вести до нього. Спочатку він нама-
гався переконати їх відректися від 
Христа, обіцяючи великі почесті й 
нагороди. Однак святі сестри твердо 
сповідали перед ним свою віру, від-
кинувши всі пропозиції правителя, 
пояснивши йому, що вони не доро-
жать тимчасовими земними бла-
гами й готові померти за свого Не-
бесного Нареченого. Розлютившись, 
правитель окошив свій гнів на стар-
шій із них – святій Минодорі. Діва 
мужньо терпіла муки і нарешті ви-
гукнула: «Господи Ісусе Христе, уті-
хо серця мого, надія моя, прийми з 
миром душу мою!» – і з цими слова-
ми віддала дух свій Богові.

Через чотири дні привели на 
суд молодших сестер – Митродору і 
Німфодору. Для залякування перед 
ними поклали зранене тіло старшої 
сестри. Діви плакали за нею, але 
також були непохитні. Тоді піддали 
катуванням святу Митродору. Вона 
померла, до останнього подиху за-
кликаючи Господа Ісуса Христа. 

Потім підвели третю сестру – Нім-
фодору. Перед нею лежали тіла за-
катованих старших сестер. Фронтон 
сподівався, що це злякає юну дівчи-
ну. Удавши, що змилосердився над її 
молодістю і красою, він став ласкаво 
переконувати діву поклонитися по-
ганським богам, обіцяючи високі на-
городи й почесті. Свята Німфодора, 
відкинувши його вмовляння, роз-
ділила долю своїх старших сестер. 
Вона була замучена до смерті удара-
ми залізних прутів.

Тіла святих мучениць хотіли спа-
лити на багатті, але сильний дощ 
загасив вогонь, а блискавка обпали-
ла Фронтона і його слуг. Християни 
взяли тіла сестер і поховали з почес-
тю близько так званих Теплих вод у 
Піфіях (Віфінія). 
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ВЕРЕСНЯ
1. За терпеливість у важких обставинах.
2. За поширення набожності до Юди Тадея.
3. За милосердя до грішників.
4. За мир між ворогами.
5. За добрий приклад духовних осіб.
6. За добрий врожай наших земель.
7. За тих, хто шукає роботу.
8. За кар’єристів і марнотратних.
9. За тих, що трудяться за кордоном.
10. За людей, одержимих помстою.
11. За навернення грішників.
12. За Католицьку церкву у світі.
13. За покинутих і знедолених.
14. За поширення Доброї Новини в Кореї.
15. За подяку Богові за все.
16. За охорону дітей від шкідливого інтернету.
17. За місіонерів Латинської Америки.
18. За християнську свідомість у відвідуванні богослужінь.
19. За розлучених.
20. За переслідуваних християн.
21. За недужих.
22. За подолання корупції.
23. За душі в чистилищі.
24. За навернення Росії.
25. За пошану до природи.
26. За любов до батьків.
27. За священиків.
28. За нашу владу й за її служіння українському народу.
29. За алкозалежних.
30. За цінування й пошану людського життя.

8 № 7 (301–302) МІСІОНАР ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2018
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

АПОСТОЛЬСЬКА ЗУСТРІЧ 
СПІЛЬНОТ У ЖОВКВІ

Духовні приготування напередодні свята провадив ігумен Івано-Франківського 
монастиря о. Йосафат Хаймик, ЧСВВ, який виголосив триденні реколекції.

16–17 червня в Жовківському монастирі оо. василіян 
відбулося святкування празника Пресвятого Серця 

Христового й зібрання спільнот Апостольства молитви.
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Першого дня у Будинку культури міста 
відбулася конференція спільнот. Зібрання 
молитвою і привітальним словом відкрив 
координатор Апостольства молитви в 
Україні ієромонах Терентій Довганюк, 
ЧСВВ. Звертання, доповіді, слова подяки 
виголосили: ієромонах Христофор 
Ганинець, ЧСВВ, головний редактор 
часопису «Місіонар» (тема: «"Культура 
зустрічі" через свідомість посвяти людьми 
серця світу Серцю Ісуса, реформа вибору 
місячних намірів для моління в спільноті й 
"анонімність" постави християнина на зразок 
євангельської солі і світла»); о. Василь 
Білаш, голова комісії в справах мирян 
УГКЦ, протосинкел Сокальсько-Жовківської 
єпархії; о. Володимир Коткевич; ієромонах 
Веніамин Чернега, ЧСВВ економ провінції 
Найсвятішого Спасителя (тема: «Історія 
спільноти та акцент на потребі особливої 
координації Апостольства молитви»); 
ієромонах Йосафат Коваль, ЧСВВ, (тема: 
«Роль мирян у Церкві: на основі документів 
ІІ Ватиканського Собору»); о. Василь 
Довганюк, військовий капелан на сході 
України (тема: «Свідомість і байдужість у час 
війни на сході України»). Також у перервах 
між доповідями виконували пісні і лунала 
жива музика різних колективів України.

Підсумкову доповідь репрезентував 
ієромонах Корнилій Яремак, ЧСВВ, 
координатор місій провінції Найсвятішого 
Спасителя в Україні (тема: «Слово Боже 
як рушійна сила в щоденному житті 
Апостольства молитви». 

Конференція закінчилася подячним 
словом координатора о. Терентія Довганюка, 
ЧСВВ, і спільним виконанням гімну 
Апостольства молитви. 

Далі молитовні святкування відбулися 
в монастирі й завершилися в неділю 
урочистою святою літургією на площі Вічевій, 
посвятою Пресвятому Серцю Христовому, 
церковним гімном «Боже великий, єдиний» 
та окропленням свяченою водою.  
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СВЯТКУВАННЯ 
500-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 
МОНАСТИРЯ СВЯТОГО 
ОНУФРІЯ У ЛЬВОВІ
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Молитовні урочистості розпочалися 24 червня хресною дорогою Ви-
соким замком. Велика вечірня з литією і Божественна літургія завер-
шили суботній день свята. У неділю, 25 червня, було відслужено утре-
ню, молебень до святого Онуфрія і три Божественні літургії. Урочисту 
архієрейську літургію очолив владика Василій Тучапець, екзарх Хар-
ківський. Йому співслужили два протоігумени українських провінцій, 
ігумени василіянських монастирів та отці з різних парафій. Святковий 
обід та перегляд вистави «Василіянин» луцького театру «Алетея» став 
вінцем ювілейного празника. 

Автори світлин: о. Іпатій Ващишин, ЧСВВ, і Марія Демчишин
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НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

 ЧЕРЕЗ СПАЛАХ ВІРУСУ ЕБОЛА ЦЕРКВА В КОНГО 
ПРИЗУПИНЯЄ УДІЛЕННЯ ТАЇНСТВ
Католицька церква в Конго 

змушена застосувати надзвичай-
ні заходи через спалах вірусу 
Ебола. «Ми продовжуватимемо 
служити літургії, однак змушені 
наразі припинити уділення та-
їнств хрещення і миропомазан-
ня», – повідомив секретар Комісії 
соціальної комунікації.

Оскільки неможливо перед-
бачити, як довго триватиме спа-
лах хвороби й утримуватиметься 
високий ризик зараження, уста-
новити часові рамки Церква не 
може. «Потрібно вжити необхідних заходів для знезараження, і ми сподіваємось на 
підтримку уряду в цій справі», – додав секретар.

 ІНДУЇСТИ ЗАТОПТАЛИ ПРАПОР ПАПИ
Й ЗАКЛИКАЮТЬ ЗВІЛЬНИТИ ІНДІЮ ВІД ХРИСТИЯН
У червні індуїстські націоналісти зібрались поблизу катедри Пресвятого Серця 

в Нью-Делі, кинули на землю фото Папи Франциска та місцевих церковних ієрархів 
і затоптали їх, висловлюючи заклик звільнити Індію від присутності християн.

Один із лідерів індуїстів звинувачує християн у поширенні тероризму та погро-
жує силою вигнати їх з Індії, інформує CNA.

За кілька тижнів до того місцевий архієпископ Аніл Коуто написав листа до ві-
рних, закликаючи їх до річної молитовної кампанії напередодні загальних виборів 
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у Індії у 2019 році. 
Він заохотив їх упро-
довж наступного року 
щоп’ятниці відмовлятися 
від однієї страви, жерт-
вуючи цей піст за духо-
вне оновлення країни. 
Місцеву парафію влади-
ка закликав щоп’ятниці 
проводити святу годину 
Євхаристійної адорації, 
посвячуючи Індію Фатім-
ській Богородиці.

Лист архієпископа ви-
кликав незадоволення 
серед представників правлячої партії. Кілька з них назвали цей заклик «кроком 
розділення», а один із парламентарів навіть закликав Індію розірвати дипломатич-
ні відносини з Ватиканом. На ці звинуваченні архієпископ Коуто відповів в інтерв’ю, 
пояснюючи, що «у всіх церквах та установах ми молимось і постимо. Це в жодному 
разі не є партизанською політикою. Ми просто молимось за те, щоб країна йшла в 
правильному напрямку».

Варто зазначити, що від моменту приходу до влади у 2014 році партії Бхаратія 
джаната кількість нападів на християн значно зросла. У 2017 році вона подвоїлась, 
проти 2016-го: 736 задокументованих інцидентів.

Комісія США в справах міжнародної релігійної свободи повідомила, що стано-
вище християн значно погіршилось у 10 з 29 індійських штатів.

Водночас Catholic Herald інформує, що днями близько 20 тисяч християн ви-
йшло на вулиці 16 міст індійського регіону Таміл Наду, щоб висловити мирний і ти-
хий протест проти насильства, яке переживає їхня спільнота.

Лише впродовж цього року зареєстровано 15 насильницьких нападів на хрис-
тиян, осквернено кілька храмів та вбито місцевого пастора. 

 ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ ТРАМП 
НЕ ПІДСВІЧУВАТИМЕ БІЛИЙ ДІМ 
КОЛЬОРАМИ ВЕСЕЛКИ НА ПІДТРИМКУ ЛГБТ
На відміну від президента Обами, котрий у червні підсвічував Білий дім кольо-

рами веселки на підтримку «Місяця гордості» ЛГБТ, президент США Дональд Трамп 
уже другий рік поспіль відмовляється від такого кроку.
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Світ ЛГБТ уже висловив своє незадоволення 
«мовчанкою президента», а The Human Rights 
Campaign – фірма, що лобіює ЛГБТ, – написала 
твіт, у якому стверджує, що такий крок Трампа 
вказує на те, що теперішня адміністрація хоче 
«стерти» присутність геїв.

Як інформує LifeSiteNews, на противагу пре-
зиденту Обамі, котрий намагався ухилятись від 
визнання того, що подружжя є союзом одного 
чоловіка й однієї жінки, і прямував до повного 
прийняття одностатевих «шлюбів», президент 
Трамп тихо йде в іншому напрямку.

 ПОБАЧИВ СВІТ УКРАЇНСЬКОМОВНИЙ 
ПУТІВНИК МІСТОМ СВЯТОГО ПЕТРА
Під патронатом Посольства України в Італії та Посольства України у Ватикані 

українці всього світу нарешті отримали докладний путівник Вічним містом і Вати-
каном рідною мовою. 

24 травня в Римі, а 7 червня у Львові відбулася презентація нового авторсько-
го українськомовного путівника «Рим та Ватикан 753 д. н. е.–2018 н.  е. Незабутня 
мандрівка впродовж 2771 року: від кам’яних руїн древнього Риму до непохитного 

Каменя у Ватикані». Автор 
та упорядник книги  – Тарас 
Дзюбанський, гід із багато-
річним досвідом роботи у Ві-
чному місті. Як зазначає Тетя-
на Іжевська,  Надзвичайний і 
Повноважний Посол України 
у Ватикані: «Вітаємо вихід у 
світ книги-путівника Ватика-
ном, призначеного переду-
сім для численних прочан з 
України та для всіх цінителів 
древньої римської культури. 
Гортаючи сторінки цієї книги, 
ми проходимо крізь віки роз-
витку культу святого Петра 
у Ватикані. Зображення та 

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ
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кольорові ілюстрації, уміщені в цьому напрацюванні, допоможуть читачеві візу-
ально краще зрозуміти історичні етапи розвитку почитання святого Петра, даю-
чи уяву про вигляд самої могили апостола та цілий ряд монументів, збудованих 
згодом на цій могилі. Бажаємо всім, хто читатиме цю книгу, відвідуючи древню 
могилу одного з найближчих Христових учнів, глибше осягнути велич та визна-
чну роль апостола Петра в становленні та розповсюдженні християнської віри, 
послідовників якої апостол Петро у своїх посланнях порівнює з міцним камінням, 
з якого будується "духовний дім" (1Пт 2:5)».

Окрім історичної та культурної інформації про монументи, пам’ятники, церкви та 
інші будівлі Вічного міста, путівник також містить практичну інформацію та поради 
автора щодо проведення дозвілля в Римі, про ментальність італійців. Також із книж-
ки можна буде довідатися про визначні місця Риму та Ватикану, які безпосередньо 
пов’язані з Україною та українцями. Видання містить понад 250 кольорових світлин 
українських фотомайстрів. А туристи, які мають у своїх смартфонах програму зчиту-
вання QR-кодів, зможуть автоматично відкривати на своїх мобільних пристроях від-
повідні сторінки, присвячені окремим архітектурним пам’яткам. 
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Мало хто зробив стільки для цер-
ковного життя в Україні, як митро-
полит Андрей Шептицький. Та й не 
лише для церковного. Він був од-
ним із найбагатших людей Галичи-
ни. 1910 року лише на банківських 
рахунках Шептицького зберігалось 

близько 40 млн крон (за тогочасним 
курсом це 10 млн дол.), а загальну 
вартість його капіталів оцінували в 
611 млн крон (152 млн). На сьогодні 
це приблизно 1,8 млрд доларів.

Переважну частину своїх до-
ходів митрополит витрачав на 

НАЙКРАЩИХ ВИСЛОВІВ
МИТРОПОЛИТА 
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО10

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Андрей Шептицький – монах Добромильського монастиря 
Чину св. Василія Великого, 1888–1892. Він може слугувати зраз-
ком парадоксу: граф із полонізованої родини з блискучою осві-
тою та чудовими перспективами покидає все та йде в монас-
тир, щоб невдовзі стати одним із духовних лідерів українського 
народу. Пропонуємо добірку висловів митрополита Андрея.
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благодійність. Він заснував Укра-
їнський національний музей (те-
пер Національний музей у Льво-
ві), для якого купив у 1905 році 
приміщення за 34 000 доларів. На 
кошти митрополита придбано бу-
дівлю, у якій розмістилися худож-
ня школа Олекси Новаківського, 
майстерня Модеста Сосенка та 
Осипа Курила. Лише на будинки 
для сиріт він дав 1 млн доларів. 
Невипадково 2015 рік в Україні 
УГКЦ оголосила роком Андрея 
Шептицького, а також розпочала 
процедуру беатифікації. 

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ 
ЄДНІСТЬ

Не треба Україні інших ворогів, 
коли самі українці українцям во-
роги, що себе взаємно ненавидять і 

навіть не стидаються вже тїєї нена-
висти… Як довго у національних 
справах більше пам’ятати будуть 
українці на власне індивідуальне 
добро, так довго загальна справа 
не буде могти успішно розвивати-
ся. Бо тієї загальної справи просто 
не буде, бо не буде її в свідомості і в 
совісті людей.

ПАТРІОТИЗМ

Злочин, скоєний в ім’я патріо-
тизму, єсть тим більшим злочином 
проти народу, чим більше може по-
добатися, чим більше може бути 
приводом до похвалювання, до 
втіхи з того, що єсть злом. Кожний 
злочин патріотичний, чим більше 
може подобатися погано зрозумі-
лому патріотизмові, єсть спокусою, 
силою, котра бодай веде народ до 
такого стану, в котрім поняття 



№ 7 (301–302)20 МІСІОНАР ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2018

добра і зла затираються, мішають-
ся і заступаються взаємно. Дорогою 
тією, що низькому, погано зрозу-
мілому і чуттєвому патріотизмові 
подобається, шириться зараза, що 
пожирає найліпші, бо найблаго-
родніші, народні сили.

ПРО ПРАЦЮ

Ліпше уміє ощадним бути, хто 
свою працю вважає не за свою ли-
шень власність, але також за влас-
ність дітей і будучого покоління, а 
почасти за власність цілої суспіль-
ности; хто знає, що з дарів Божих 
має здати колись строгий рахунок 
перед Богом.

ВЛАДА

Ті труднощі, що зв’язані з вер-
ховним проводом, розв’язуються 
мирно і за Божою ласкою корисно 
для загального життя. Але коли 
тих умов немає, а тому немає і Бо-
жого благословенства, на поверх-
ню суспільного життя висуваються 
одиниці, нездібні бути провідника-
ми, які тим самим приносять рад-
ше шкоду, ніж користь, бо, замість 
дбати про загальне добро, вони 
шукають тільки заспокоєння свого 
власного самолюбства, тобто над 
загальним добром ставлять своє 
власне добро.

ЕНТУЗІАЗМ ТА 
ЩОДЕННИЙ ОБОВ’ЯЗОК

Легше часом кров пролити в 
однiй хвилi ентузiазму, нiж довгi 

роки з трудом виконувати обов’язки, 
зносити спеку дня i жар сонця, зло-
бу людей i ненависть ворогiв, брак 
довiр’я своїх i недостачу помочi вiд 
найближчих; i серед такої працi аж 
до кiнця виконувати своє завдання, 
не чекаючи лаврiв перед перемогою, 
анi винагороди перед заслугою.

ДУХІВНИЦТВО 
ТА ПОЛІТИКА

Священик може в приватно-
му житті мати політичні погляди. 
Може в приватнім житті бути полі-
тиком, але не сміє бути політиком 
ані в Церкві, ані в сповідальниці, 
ані в жоднім відношенні пароха до 
вірних.

ПРО СЕБЕ

Чи я лікар, чи я хлібороб, чи я 
політик, щоби питати про здоров-
лє, про добрий бит та просвіту? Ні! 
Я не лікар, не хлібороб, ані полі-
тик, я отець! А вітцеви нічого не є 
чуже, що синів, дітей єго обходить.

СПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ

Спільне добро чинить із людей 
одне тіло, а якраз те спільне добро 
є основою всякої любови. Почуття 
й свідомість цього спільного добра, 
яке лучить людей, веде людину до 
зрозуміння, що загальне добро – 
то її власне добро, а ближні її – то 
наче вона сама! І тому тією самою 
любов’ю, якою людина сама себе 
любить, мусить вона любити й ціле 
людство.

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ПРО МУДРІСТЬ

Яку ми й не прив’язували би 
вартість до самої освіти чи зна-
ння, все-таки найвищим титулом 
хвали в очах наших буде мудрість. 
Так, як чоловік, про якого можна 
сказати або хоч би лише подума-
ти, «що є дурним», то буде для нас 
завжди предметом легковаження, 
хоч, може, прихованого, навіть 
тоді, коли буде не знати яким бага-
тим і коли буде мати не знати яке 
значне становище. Ані багатство, 
ані влада, ані могутність і сила не 
окупить глупоти й не заступить му-

дрости; без мудрости сила чи зна-
чення буде в найліпшім разі ро-
бити враження якогось фізичного 
рідкісного явища, а лише мудрість 
буде імпонуючим духовним люд-
ським явищем.

ПРО ЛІНЬ

Чоловік лінивий, до праці тяж-
кий буде тягарем і для родини, і для 
цілої громади. Не лишень маєток 
змарнує, але через лінивство стане з 
часом нездатним до праці, бо за лі-
нивством увійде в його душу всяка 
гниль і всяка нечистота моральна. 

Ористарх БАНДРУК
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У російського поета Михайла 
Свєтлова (автонім – Шейнкберг), 
крім славнозвісного вірша «Гре-
нада» (1926), – а це алюзія на Гу-

ляйпільську республіку Махна, – є 
вірш «Колька», написаний роком 
раніше від «Гренади» – 1925-го. На-
веду декілька промовистих рядків:

ВИЯВЛЯЮЧИ
ХРИСТИЯНСЬКЕ МИЛОСЕРДЯ...

ПРО СТУДИТІВ, ВАСИЛІЯН – І НЕ ТІЛЬКИ… 
(З відгуку на дисертацію Юрія Скіри «Участь монахів 

Студійського Уставу у порятунку євреїв на території Львівської 
архієпархії Греко-Католицької церкви у 1942–1944 рр.»)

В екатеринославских степях, где травы,
Где просторов разбросано столько,

Мы поймали махновца Кольку.
И чтоб город увидел, и чтоб знали поля,
Мне приказано было его расстрелять.

І що ж зробив Шейнкберг-Свєт-
лов, а точніше – герой його ві-
рша (поет тоді служив у Першому 

Катеринославському полку)? Вони 
зайшли до шинку, випили і… по-
браталися:

И друг друга с дружбой новой
Поздравляли на заре.

Он забыл, что он махновец,
Я забыл, что я еврей.

Цей вірш до певної міри відобра-
жає ті українсько-єврейські взаєми-
ни, норми соціального співжиття, які 
впродовж століть панували в Украї-
ні. Згадаймо т. зв. Жидівський курінь 
в Українській галицькій армії чи 
участь євреїв в УПА – насамперед у 
ролі лікарів… Згадаймо українських 
класиків єврейського походження, 
як, скажімо, поет і прозаїк Леонід 
Первомайський чи теперішній пись-
менник Мойсей Фішбейн.

Незважаючи на численні вияви 
позитиву, діють стереотипи, які 
тягнуться вглиб історії. Так, були 
ексцеси, як-от розправи з єврея-
ми під час Національно-визволь-
ної війни під проводом Богдана 
Хмельницького чи під час Коліїв-
щини, але ці розправи відбували-
ся не за етнічною ознакою, а тому, 
що тодішні євреї, принаймні час-
тина з них, разом із польською 
шляхтою визискували українців, 
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зокрема підпорядкували собі з ме-
тою наживи християнські святині. 
Так само чимало євреїв служило в 
органах НК, НКВС, МДБ, КДБ (рос. 
ЧК, НКВД, МГБ, КГБ), – а відомо, 
яку зловісну роль відіграли ці струк-
тури в долі українського народу.

Проте явного антисемітизму в 
Україні ніколи не було; а деякі по-
громи за Петлюри чи Махна були 
інспіровані (проведені!) росій-
ськими чорносотенцями. А проте 
їх приписують тільки українцям. 
Фальсифікація історичних подій, 
перекручення фактів, хронічна 
упередженість до українців – уся 
ця спадщина комуністичних іде-
ологів та їхніх адептів із різних 
сторін діє й сьогодні. Промовистий 
приклад – митрополит Андрей, 
граф, царський в’язень у роки 
Першої світової війни, який стіль-
ки зробив для порятунку євреїв, 
але й досі не удостоївся честі бути 
визнаним у Єрусалимі Праведни-
ком народів світу.

Тому-то вельми важливими є 
такі конкретні, густо фактологіч-
ні дослідження, як ця ось дисер-
тація, котра, за словами автора, 
«розвінчує міфи, які сформувалися 
через незнання попередніми до-
слідниками умов та можливостей 
рятівників у місцевості, відновлює 
історичну правду та формує комп-
лексне бачення участі студитів у 
акції порятунку євреїв…».

Молодий дослідник належно 
простудіював джерела та історіо-
графію, – а це 290 назв, зокрема 
матеріали восьми архівів, один із 
яких – у Варшаві. Результати сво-
їх пошуків Юрій Скіра виклав у 
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чотирьох розділах, а перед тим – у 
шістнадцяти публікаціях.

Митрополитові, і це закономір-
но, присвячено цілий – другий – 
розділ, та й інші сторінки. Ди-
сертант, зокрема, розповідає про 
тісні зв’язки українського владики 
з єврейською громадою ще до ві-
йни, наводить малознаний факт 
про його проект створення у Львові 
юдейсько-християнської спільноти, 
тобто про перехід євреїв у христи-
янство. Проте воєнні події пе-
рервали цей процес. А він 
був вельми обнадійли-
вий. Адже прийня-
ла християнство, 
навіть вступила 
до Чину сестер ва-
силіянок єврейка 
Северина Парил-
лє, яка разом із ге-
роїнею визвольних 
змагань Оленою 
Степанівною викла-
дала у Львівській гім-
назії сестер василіянок і 
залишила в пам’яті вихованок 
найсвітліші спомини. 

Дуже зворушлива історія друж-
би Фаїни Ляхер із членом ОУН Во-
лодимиром Заплатинським, який 
навіть пропонував їй руку і серце. 
А потім разом із студитами піклу-
вався про її життя в підпіллі. Фа-
їна охрестилась, згодом стала рев-
ною студиткою. Під час церемонії 
облечин (у чернече вбрання) на-
стоятель Свято-Успенської лаври 
в Уневі Йосиф Шестюк був такий 
«чутливий, що витирав сльози».

Від себе додам, що не тільки Фа-
їна (тепер уже Марія) чи Северина 

Париллє стали християнками й 
черницями. Прийняли хрещення 
й брати Северини, а також брат 
Фаїни Леонід. Він пройшов війну, 
уцілів, одружився. Жив у Москві. 
Там народилася дочка, яку охрес-
тили й назвали за іменем бабці – 
Мальвіною. А коли родину попо-
внила онука, Леонід Ляхер теж 
охрестився і взяв із дружиною цер-
ковний шлюб. Прийти до Бога їм 
допомагав отець-студит Мирослав.

Це був самостійний вибір. 
Митрополит, наголошує 

дисертант, під час вій-
ни нікого не прине-

волював змінювати 
конфесію чи від-
мовлятися від сво-
єї національності. 
Навпаки, 1946 р. 
рідний брат Ан-

дрея Шептицького, 
архімандрит Сту-

дійського уставу Кли-
ментій Шептицький, 

запитав Марію Ляхер, чи 
вона молиться за свій єврей-

ський народ. «Вона, – наводить її 
слова дисертант, – була дуже зди-
вована таким питанням і відповіла, 
що ні. Він же сказав, що вона пови-
нна молитися за свій єврейський на-
род, що це є її кровним обов’язком».

Попутно зауважу, що постать 
архімандрита Климентія Шеп-
тицького, цього блискучого діяча, 
депутата Галицького крайового 
сейму і Віденського парламенту, 
який на сорок першому році життя 
ступив на шлях служіння Богові й 
Україні, закінчив університет в Ін-
сбруку, а помер у Володимирській 

Митрополитові, і це 
закономірно, присвячено 

весь розділ, та й інші сторінки...
Зокрема, розповідає про тісні 

зв’язки українського владики 
з єврейською громадою ще 

до війни
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в’язниці-централі в Росії, – висвіт-
лена в дисертації недостатньо, тим 
паче, що він був ігуменом Унів-
ського монастиря, у якому перехо-
вували євреїв.

Назагал дисертація Юрія Скі-
ри – це й аналіз, і роздуми, і живі, 
автентичні розповіді, як, де, яким 
способом українці, наразі студи-
ти, переховували євреїв, зокрема 
таких чільних діячів, як рабин 
Давид Кагане чи Курт Левін; на 
які небезпеки наражалися ченці, 
та й сам ініціатор, організатор і 
координатор цієї акції, глава Гре-
ко-католицької церкви Андрей 
Шептицький. І все ж милосердя, 
християнський обов’язок перева-
жали страх. Як наслідок, було вря-
товано щонайменше 200 євреїв. 

Щодо трактування тих чи інших 
подій і фактів, то особливих засте-
режень нема. Однак не можу пого-
дитись із твердженням (тут дисе-
ртант посилається на дослідницю 
Л. Гентош) про складні відносини 
Андрея Шептицького в міжвоєн-
ний період із Чином святого Васи-
лія Великого через політику візан-
тизму, хоча дисертант не пояснює, 
у чому її суть. «Тому, – зазначає 
він, – під час голокосту митрополит 
не міг розраховувати на їх (тобто 
василіян – П. Ш.) підтримку».

Уважаю, тут явне перебіль-
шення. Адже сам А. Шептиць-
кий був василіянином. У лютому 
1920 р. він поновив у Крехові ві-
чні василіянські обіти й просив 
Бога «витривати в тім же Чині 
до смерти…». Того ж року запро-
сив василіян провадити протягом 
п’яти років Львівську духовну се-

мінарію, і ректором тут до 1925 р. 
був о. Т. Галущинський, ЧСВВ.

І василіяни, як і їхній найбіль-
ший представник – владика Ан-
дрей, глава ГКЦ і граф, не могли 
бути байдужими до трагічної долі 
євреїв. Про це свідчить опіка безпе-
кою євреїв настоятельки василіян-
ського монастиря в Підмихайлів-
цях Моніки Полянської, зокрема 
долею Курта Левіна та інших його 
одноплемінників. Власне, про це 
пише й дисертант: «…окремі васи-
ліяни допомагали переховуватися 
єврейському населенню, незважа-
ючи на катастрофічний стан своїх 
монастирів після першої радян-
ської окупації 1939–1941 рр.».

Красномовний такий випадок, 
що його навів у своєму спомині 
отець василіянин Ігнатій Янтух. 
Він заступився за одного студента-
єврея, якого схопили у Варшаві на-
цисти, і заявив, що піде з ним на 
розстріл, якщо його не відпустять. 
І німецький офіцер, оскільки був 
католиком, звелів відпустити за-
триманого… (Янтух І. Т. Любов до 
ближнього // Місіонар, 1992, ч. 10).

Попри окремі неточності й про-
галини (відгук подаю в скороченому 
варіанті), наявна дисертація вияви-
лась цілком самостійним, актуаль-
ним, комплексним дослідженням. 
А тому всі члени спеціалізованої 
вченої ради одноголосно проголо-
сували за присудження Юрію Ро-
мановичу Скірі наукового ступеня 
кандидата історичних наук. 

Петро ШКРАБ’ЮК,
доктор історичних наук (Інститут 

українознавства
ім. Івана Крип’якевича НАН України)
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

– Як Ви відкрили теологію тіла?
– У 1990 році я почав вивчати 

Біблію. Хотів зрозуміти, чому Бог 
створив нас чоловіком і жінкою? 
І відкрив щось, що можна назвати 
подружнім стрижнем Біблії. Святе 
Письмо розпочинається подруж-
жям (Адам і Єва) і закінчується 
подружжям (весілля Агнця), а в 
центрі його – Пісня пісень. Хрис-
тос – це Наречений, а Церква – На-
речена. Євхаристія – це «споживан-
ня» цього «містичного подружжя». 
Небо – це «вічні заручини», а по-
дружжя – це їхній «знак». Коли я 
пробував ділитися цим знанням з 
іншими католиками, вони казали, 
що я здурів. Але це вчення мені 
особисто допомогло звільнитися 
від численних залежностей. Моя 
сестра якось запросила на день на-
родження свою катехитку, особу з 
теологічною освітою. Я скористався 
нагодою і запитав її: «Чи те, що я 
кажу, – правильне?». Вона відпові-

ла: «Ти, напевно, розглядав учення 
Івана Павла ІІ, його теологію тіла, 
бо говориш так, як він». Я уявлення 
не мав, про що вона каже. Гадав, 
що неможливо, щоб Папа повчав 
про статеву близькість і подружжя 
в такий спосіб. «Ти маєш це прочи-
тати», – відповіла вона. Отож я ку-
пив чотири томики. Уже знав, що 
не з’їхав з глузду. Це було не лише 
підтвердженням того, чого я сам 
навчився. Папа запросив мене на 
вищий рівень розуміння. Я відчув, 
що тримаю в руках слова, здатні 
вилікувати рак, який нині пожи-
рає наш світ! Знав, що далі хочу 
провести решту свого життя, ви-
вчаючи теологію тіла, проголошу-
ючи її світові.

– Цьогоріч минає 25 років, відколи 
Ви розпочали цю діяльність. Отже, 
чим ви, власне кажучи, займаєтеся?

– Папа писав дуже науко-
вою мовою. Треба це переклас-
ти мовою, зрозумілою пересічній 

КРІСТОФЕР ВЕСТ:
«СУЧАСНА КУЛЬТУРА ПРОГОЛОШУЄ 
КУЛЬТ ТІЛА, ТОМУ В ЦЕРКВІ 
У ВІДПОВІДЬ НЕРІДКО ТІЛОМ ГОРДУЮТЬ»

Про теологію тіла – тобто про вчення, яке змінює життя, 
о. Томаш Яклевіч розмовляє з Крістофером Вестом. 

Крістофер Вест – американець, пропагує теологію тіла, 
учення, яке проголошував св. Іван Павло ІІ, він 

автор багатьох книжок, промовець, співзасновник наукового
Інституту теології тіла. Має дружину і п’ятьох дітей. 
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людині. Отак я розумію свою місію: 
виражати папську думку доступ-
ним способом. Я шукаю порівнян-
ня, метафори, образи, слова, зро-
зумілі для людей, які не вивчали 
теології. Написав уже кілька кни-
жок, опрацював освітні програми. 
Найновіший курс доступний у Ме-
режі. Я також співзасновник інсти-
туту, мета якого – академічні студії 
над теологією тіла. 

– З яким сприйняттям стикається 
теологія тіла?

– Найчастіше я маю справу з 
реакцією в стилі «я ходив до ка-
толицької школи і ніколи нічого 
такого не чув». Учення Івана Пав-
ла ІІ змінює життя. Воно має в собі 
незвичний потенціал, що змінює 
людський підхід до тіла і любові. 
Очевидно, моя робота – це сіяння 
зерна, а ґрунти бувають різні. Не 
можна розраховувати на сто відсо-
тків позитивних відповідей, оскіль-
ки теологія тіла становить частину 
Євангелія, а добра новина містить 
також правду про хрест. Хрест за-
вжди тяжко сприймається. Однак 
люди, які шукають, які запитують, 
у якому напрямку змінюється наш 
світ, і сповнені побоювань, реагу-
ють дуже позитивно. Коли вчення 
Івана Павла ІІ виражене зрозумі-
лою мовою, воно змінює життя. 

– Чому Іван Павло ІІ говорить про тео-
логію тіла, а не про теологію любові? 

– Бо слово стало тілом. Любов 
стала тілом. Теологія любові, яка 
не займається тілом, стає абстрак-
цією. Джерелом і підніжжям віри 
є тіло Христа, яке було за нас ви-
дане, кров Христа, яка була за нас 

пролита. Ми спасенні Його тілом 
і кров’ю. Якби ми абстрагували 
любов від тіла, то зробили б реін-
карнацію Христа, «розвоплочен-
ня». Святий Іван у Першому по-
сланні пише, за якими ознаками 
розпізнаємо антихриста: «...це той, 
хто заперечує, що Ісус прийшов 
у тілі». Наша віра ґрунтується на 
істині про втілення Божої любові. 
Ми створені в тілі на образ Божої 
любові: «Чоловіком і жінкою ство-
рив їх» (Бут. 1, 27) і благословив їх, 
кажучи: «Будьте плідні й розмно-
жуйтеся» (Бут. 1, 28). Нова запо-
відь звучить: «Любіть одне одного, 
як Я вас полюбив». А як Ісус нас 
полюбив? «Це Тіло Моє, за вас ви-
дане». Святий Павло пише, що 
«тіло – для Господа», але також 
і що «Господь – для тіла» (1 Кор. 
6,13). Це таємниця. Утілення ста-
новить частину Божого плану. 
Іван Павло ІІ пише, що втілення 
було одвічним Божим заміром. Ми 
проповідуємо Слово, яке стало ті-
лом. Дуже важливо зрозуміти, що 
теологією тіла є не тільки збірка 
катехиз Івана Павла ІІ. Теологія 
тіла – це істинна логіка нашої віри, 
це логіка втілення. Якщо ми віри-
мо в Різдво Христове, народження 
Бога, то ми віримо в теологію тіла. 
Теологія тіла – це не щось тільки 
для подружжя, вона для всіх (ан-
глійською тут гра слів: body – тіло 
є для everіbody – всіх, кожного, для 
«кожного тіла» – авт.). Якщо в тебе 
є тіло, ця теологія для тебе!

– Усе це становить теологічне об-
ґрунтування теології тіла, але, на мою 
думку, Іван Павло ІІ наголошував на 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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тілі також з огляду на сучасний хво-
робливий «пунктик» – на тілі та сексу-
альності. Ви навіть порівнювали Івана 
Павла ІІ з Г’ю Гефнером, засновником 
журналу «Плейбой»… 

– Це було не порівняння, а про-
тиставлення.

– Дехто Вам у цьому дорікав. 
– Це походило від нерозумін-

ня. Ішлося про контраст між цими 
двома людьми. Якщо говорити про 
якусь подібність, то лише в тому 
розумінні, що обоє вони дали від-
повідь пуританству – тобто викли-
каному нав’язливим страхом, ма-
ніхейському підходу до тіла. Але 
відповіді ці були абсолютно різні. 
Відповідь Г’ю Гефнера звучала 
так: «Віддайся прагненню, вивіль-
ни лібідо, зроби це чимось нор-
мальним». А відповідь Івана Пав-
ла ІІ – «відкуплення пожадань, 
спасіння тіла й сексуальності». Це 
принципово різні підходи. Багато 
людей думає, що спасіння означає 
вибавлення від тіла. Християнство 
проголошує не спасіння від тіла, 
а спасіння тіла! Це дуже важли-
во. Сексуальна революція зроби-
ла з тіла божество. Але з божками 
справа така, що спершу їм віддають 
шану, а потім ненавидять. Чому? 
Бо божок не дасть тобі того, чого ти 
очікуєш. Сексуальна революція обі-
цяла, що необмежена сексуальна 
свобода принесе нам щастя, приве-
де до раю на землі. А тимчасом при-
звела до пекла на землі. Чому?

Пекло – це рай, який ми буду-
ємо самі, бо не віримо в Небо, яке 
нам хоче дати Бог. Іван Павло ІІ 
описав первородний гріх як сумнів 

у Божому дарі. Ми не віримо в спо-
внення, яке нам обіцяє Бог, і тому 
шукаємо власного сповнення деін-
де. А це перетворюється на пекло. 
Тому поклоніння тілу і сексу пере-
творюються в ненависть до тіла і 
сексу. Сьогодні стільки чоловіків і 
жінок ненавидить свої тіла! Варто 
зробити висновки з іконоклазму. 
У чому полягала ця єресь? Люди 
оточували ікони такою великою 
пошаною, що це стало перекручен-
ням. Пошанування перетворилося 
на ідолатрію (поклоніння боже-
ству). Церква мусила втрутитися й 
ствердити, що ми не поклоняємося 
самим іконам і не палимо їх а від-
даємо їм пошану, сприймаючи їх, 
як вікна в інший світ, до Бога. Цю 
історію можна застосувати до того, 
що зробив Йоан Павло ІІ у своїй те-
ології тіла. Сучасна культура про-
голошує культ тіла, тому в Церкві 
у відповідь нерідко тілом горду-
ють. Іван Павло ІІ своєю теологією 
тіла каже: «Ми не оточуємо тіло 
культом ані його не применшуємо. 
Бо тіло – це ікона, це вікно у вічну, 
нескінченну дійсність». 

– Чимало батьків і вихователів ба-
чить, що в зіткненні із сексуальною 
революцією, яка має могутні медіальні 
знаряддя, вони програють. Теологія тіла 
може їм видатися чимсь надто тяжким, 
надто далеким. Що б Ви їм порадили? 

– Ми маємо перекладати теоло-
гію Івана Павла ІІ аналогіями та 
образами, які дійдуть до молоді. 
Я часто використовую таку кар-
тинку: «ми всі маємо в собі голод, 
який нездатні заспокоїти». Ми по-
стійно чогось шукаємо. Цей голод 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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походить від Бога. Святий Авгус-
тин висловив це найкраще: «Ти бо 
створив нас для себе, і неспокій-
не наше серце, доки не спочине в 
Тобі». Але більшість із нас гадає, 
що християнство – це голодна ді-
єта. Тобто, що християнство каже: 
«Твій голод є чимсь поганим, ти 
мусиш його зректися й дотримува-
тися правил». Але це не наша віра! 
Якщо ми вважаємо, що християн-
ство супротивне задоволенню на-
шого голоду, то звертаємося до се-
куляризованої культури, яка знає, 
що ми голодні, сповнені прагнень 
і пристрастей. А вона нам каже: 
«Дай нам свій голод, і ми його за-
спокоїмо. Причому швидко». Я це 
називаю «фастфудним євангелі-
єм». Якщо батьки бачать, що їхні 
діти користуються цим «культур-
ним фастфудом», то так відбува-
ється, імовірно, тому, що вони самі 
не вірять, що християнство може 
запропонувати щось краще. Наша 
віра – не голодна дієта! Іван Пав-
ло ІІ навчив мене, що наша віра – 
це запрошення на вічну вишукану 

учту любові. Батьків і вихователів 
я би запросив насамперед до того, 
щоб вони самі користувалися цим 
запрошенням на учту. Бо вони не 
поділяться цією радістю, якщо самі 
в неї не вірять. Відкрийте, чого на-
справді навчає Церква. Це не тіль-
ки список заборон. Відкрийте мо-
лоду любов Христа до своєї Церкви, 
про яку говорять святі. Тоді пере-
конаєтеся, що християнство від-
повідає на найглибші запитання 
людського серця. Якщо ми потра-
пили в конкуренцію між голодною 
дієтою і фастфудом, то хто виграє? 
Фастфуд. Але якщо в нас є конку-
ренція між вишуканою трапезою і 
фастфудом, то виграє гарний стіл. 
Хіба Ісус каже: «Ідіть на роздоріж-
жя і запрошуйте всіх голодувати»?.. 
(Сміється). Ні, Він сказав: «Запро-
шуйте на весільну учту»! 

– Це звучить прекрасно, але коли 
озирнемося довкола, глянемо на ста-
тистику розлучень, абортів тощо, поба-
чимо тріумф того, що Іван Павло ІІ на-
звав культурою смерті. 

ВІРА Й КУЛЬТУРА



№ 7 (301–302)30 МІСІОНАР ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2018

– Я продовжу свою аналогію. 
Можна померти або від голоду, 
або від отруєння нездоровою їжею. 
Ми живемо в культурі, у якій чіт-
ко бачимо наслідки харчування 
фастфудом. Така «дієта» провадить 
до смерті. Тому помирають по-
дружжя, розпадаються сім’ї. Так, 
це культура смерті. Але що таке 
смерть? За визначенням, це відді-
лення душі від тіла. Культура, яка 
розділяє тіло і душу, – мертва. Це 
продовження відповіді на запи-
тання: «Чому не теологія любові, а 
теологія тіла?». Це мусить бути тео-
логія тіла, бо тільки така теологія, 
яка єднає любов і тіло, духовність 
і сексуальність, може будувати 
культуру життя. Наша віра гово-
рить про єдність (інтеграцію) тіла 
і душі. Христос прийшов у тілі, по-
мер у тілі, воскрес із мертвих у тілі, 
аби відкупити нас, тілесних! Тіль-
ки таке бачення здатне врятувати 
нас від смерті. Погляньмо на це 
ще інакше. Подружжя в наші часи 
принижуване, вінчане тернами, 
прибите до хреста, воно помирає 
на наших очах… Але є добра но-
вина. Є воскресіння. Воскресіння 
тіла. Якщо ми будемо покладатися 
тільки на наші задуми – програє-
мо. Але якщо нашу надію покла-
демо на Христа, наше Спасіння, – 
воскреснемо. На іконі «Анастасіс» 
Ісус подає руку Адамові і Єві, за-
ново їх єднає. Це наша надія. Бог 
має міць оживляти те, що помер-
ло. Але перед цим Він дозволяє це 
розіп’яти… Ми не знаємо, навіщо 
подружжя нині розпинають, але 
Бог є Богом життя, воскресіння. 

– Чому теологія тіла надалі залиша-
ється невідкритою в Церкві? Ніхто в 
моїй семінарії не згадував про теологію 
тіла. Багато священиків її не знає. Чому 
це так? 

– Безсумнівно, ми переживає-
мо глибоку кризу в Церкві. Після 
кожного собору в історії близь-
ко 100 років панував хаос. Після 
останнього собору минуло тіль-
ки 50 років… Теологія тіла – я 
в цьому переконаний, – це най-
кращий плід собору. Вона буду-
ється на двох ключових фразах із 
«Gaudium et spes». Перша звучить 
так: «Таємниця людини поясню-
ється насправді допіру в таємни-
ці Втіленого Слова. (…) Христос, 
новий Адам, (…) об’являє в повно-
ті людині саму людину й показує 
їй найвище її покликання» (22). 
І друга цитата із цієї самої Консти-
туції: «Людина, як єдине на землі 
створіння, якого Бог хотів заради 
нього самого, не може осягнути по-
вноту інакше, як тільки через без-
корисливий дар із самої себе» (24). 
Теологія тіла становить розви-
ток цього вчення. Що ми можемо 
зробити? Сіяти зерно. Маленьке 
зерно, як зернятко гірчиці. Коли 
помер Іван Павло ІІ, хтось мені 
сказав: «Крістофере, а що ти тепер 
робитимеш?». Йому здавалося, що 
моя місія скінчилася. Ні! Зерно, 
яким був Іван Павло ІІ, посіяне в 
землю. Із цього зерна вже є жит-
тя. Іван Павло ІІ відкрив Святе 
Письмо, аби наші серця запалали. 
Отож нехай вони запалають!  

Джерело: CREDO – о. Томаш Яклевіч 
(«Gość Niеdzielny»)

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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Роберт Кеннеді, якого в Штатах по-
всюдно звали Бобом, тодішній міністр 
юстиції, брав участь у виборчій кам-
панії, висунувши свою кандидатуру на 
пост президента США, і вже переміг у 
виборах першого ступеня в Каліфор-
нії та Дакоті. Керрі тоді була 8-річною 
дівчинкою, а тепер ділиться спогадами 
про свою сім’ю, якій уже півстоліття. 
Вона згадує, що батько, який мав 11 ді-
тей, не раз залагоджував у домі супе-
речки між ними. «Пам’ятаю, що коли 
ми, діти, рано вставали з ліжечок, тато 
приходив до нашої кімнати і ми разом 
молилися. Ми молилися з ним щоразу 
перед їдою та після, а по вечері тато 
розгортав Біблію і читав її нам», – зга-
дує Керрі. На її думку, Роберт Кеннеді 
високо оцінив би працю Папи Фран-
циска. «Коли люди запитують мене, хто 
мій герой у сьогоднішньому світі, хто 
поділяє цінності Роберта Кеннеді, я від-
повідаю: Папа Франциск», – зізналася 
донька вбитого політика. 

Вона звернула увагу, що коли її 
батько став кандидатом у президенти 
США, то казав, що «мир, справедли-
вість і співчуття до всіх стражденних 
є тими цінностями, що їх мають пред-
ставляти Сполучені Штати». Керрі 
висловила жаль, що нині «США цього 
не представляють, а Дональд Трамп 
їх не репрезентує в жодному разі». На 
думку співрозмовниці Tg2000, «пап-
ська енцикліка Laudato si закликає 
нас усіх берегти нашу планету і наше 
довкілля, виказувати повагу до со-
твореного». Вона додала, що «спосіб, 
у який ми сприймаємо красу Мікелан-
джело, Леонардо да Вінчі, проходить 
через сотворене, і спосіб, у який ми 
пізнаємо Бога, також пролягає через 
створіння». «На мою думку, у нинішній 
історичний момент природа наражена 
на ризик і діяльність Папи Франциска 
є закликом до дій, до переміни нас 
усіх», – ствердила Керрі Кеннеді. На 
завершення розмови вона підкресли-

ДОНЬКА РОБЕРТА
КЕННЕДI – ПРО ВIРУ
СВОГО ТАТА

«Тато молився з нами щодня, вечорами читав нам Біблію, а віра в Бога, безперечно, 
впливала на його політичну діяльність». Так згадує про Роберта Кеннеді, генерального 

прокурора Сполучених Штатів, його донька – Керрі. Нагодою для цієї розмови 
з італійським телебаченням Tg2000 була 50-та річниця від дня вбивства цього політика, 

рідного брата президента Джона Кеннеді, який і сам загинув унаслідок замаху 
п’ятьма роками пізніше. «Перш ніж піти спати, ми всі приходили до його кімнати, 
ставали навколо ліжка батьків і молилися розарій», – говорила Керрі в передачі 

5 червня 2018 року, рівно через 50 років після замаху на її батька. 
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ла, що віра її тата «безперечно впли-
вала на його політичну діяльність, 
а його думка надихалася вірою, яка 
керувала всіма його починаннями». 
Роберт (Боббі) Френсіс Кеннеді, ще 
знаний як RFK (на відміну від JFK, 
тобто Джона Фіцджеральда Кенне-
ді – президента США), народився 
20 листопада 1925 року в Брукліні 
(міська конгломерація Бостона, штат 
Массачусетс). У 1961 –1964 роках 
був 64-м генеральним прокурором 
США, коли главою держави був його 
старший брат, а від 1964 року і до 
смерті – сенатором від штату Нью-
Йорк. 1950 року одружився з Етель 

Скейкел, із якою мав 11 дітей: 7 синів і 
4 доньки. Кілька з них також займалося 
політикою. 5 червня 1968 року в Лос-
Анджелесі, незабаром після промови 
по виграних президентських виборах 
першого туру від Демократичної партії 
в Каліфорнії, був поранений із вогне-
пальної зброї. Помер наступного дня 
в місцевому шпиталі Милосердного 
самарянина. Його поховали на На-
ціональному цвинтарі в Арлінгтоні. 
Нападником виявився 24-річний 
палестинець, уродженець Єрусалима 
(за деякими повідомленнями – йор-
данець) Серхан Бішара Серхан, якого 
засудили до 99 років ув’язнення. 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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Я із сім’ї, де тато – фарисей, мама – 
християнка-язичниця, брат – атеїст. 
Дуже багато наробила помилок, за-
вдала шкоди собі, бо мене ніхто не 
виховував. Мама – заробітчанка, 
тато був при посаді – друзі, алкоголь, 
коханки і, зрештою, повна деграда-
ція. Ніхто ніколи мною не цікавився, 
зате купляли свою відсутність гріш-
ми. Жила, не знаючи відмов, гроші 
зробили своє: гулянки, пиятики, не-
потрібні компанії, стосунки з непо-
трібними людьми, інтим. Так мене 
вчили, що чоловік має «пасувати» в 
ліжку, і пробувати треба всіх, з ким 
зустрічаєшся. Це призвело до траге-
дії: у 26 років стався серйозний не-
рвовий зрив. Я все переосмислила. 
Сама собі стала бридкою, після чого 
моя зневіра до Бога зникла. 

Зараз мені дуже близька притча 
про блудного сина, який нагулявся 
і навернувся – щось схоже на мене. 
Я шукала причину, чому так жила, 
чому так чинила?! – і знайшла. Усі 
печалі, біль, усі неприємності я 
створила собі сама, нікого не виню. 
Я змінилася, відмовилася від усієї 
цієї розпусти й бридоти – і змінило-
ся життя. Сповідь, святе причастя, 
практикування духовного життя, 
церква, молитва насправді дуже змі-
нюють, хоч це дається непросто, бо є 
багато перешкод. Але я вірю і чомусь 
більш ніж переконана, що ці всі хиб-
ні дороги дав мені побачити Бог, щоб 
я таки зрозуміла й навернулася до 
Нього. Усі думають, ніби після нер-
вового зриву в мене «поїхав дах», бо, 
кажуть, дуже «вдарилася в релігію», 

з чим я не погоджуюся. Більшість 
друзів пропала, бо я вже їм не ціка-
ва, не грішу так, як вони; батьки ду-
мають, що тут проблеми із психікою і 
«такими темпами до монастиря неда-
леко». Хлопці, з якими знайомлюся, 
не розуміють, як можна було колись 
зустрічатися і мати секс, а тепер, у 
нових стосунках, – почати все заново 
й жити за заповідями Божими. Якби 
людина могла змінити минуле! Але, 
на жаль, цього зробити неможливо. 
Тому я себе вибачила, цю страшну 
«чорну книгу» загорнула і викинула, 
розпочала життя з чистої сторінки. 

Я ПОЧАЛА ЖИТТЯ
З ЧИСТОЇ СТОРІНКИ
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Ієромонах 
Миколай 

МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Святе Письмо, як Боже Слово, 
відіграє, як знаємо, немалу роль у 
церковному житті. У ньому, крім 
практичних вказівок, як слід пря-
мувати вузьким шляхом до щасли-
вої вічності, є роз’яснення Доброї 
Новини, опису волі Творця тощо. 
Також знаходимо чимало різно-
го роду гріховностей, схиблень у 
плані віри-моралі, усіляких па-
дінь, починаючи аж від Старого 
Завіту. Чому цей, так би мовити, 
бруд, бачимо серед божественних 
речей? Щоб і собі подібно чинити? 
Звичайно ж – ні, тому що такі речі 
там є найперше для того, щоб поба-
чити й зрозуміти, як низько люди-
на може опуститися, коли забуває 
про Господа, будучи у важких грі-
хах, що позбавляють ласки нашого 
Бога. Так, атеїсти, вороги Церк-
ви, закидають часом, що в Біблії 
є багато аморальності, зла, але… 
Хіба Всевишній каже так (Сам чи 
через Своїх пророків) чинити? Не 
каже. Закликає до правдивого по-
каяння, усвідомлення Його при-
сутності життя в чистоті. Люди не 
раз хочуть жити по-своєму, а не по-

Божому. Тож наслідки гріха оче-
видні.

Чистота, розпуста, зло й добро… 
Відвічні питання божественно-
людської дійсності. Уже раніше 
тут описували явище проституції 
(до котрого й повернемось, тільки  
більше в біблійному світлі), яка 
шириться на противагу законам 
Сотворителя. У Святому Письмі, 
між іншим, розпусну жінку окрес-
лено як блудницю, адже вона по-
трапила в блуд, плутає манівцями, 
а не крокує доброю дорогою. Зга-
даймо, для прикладу, Марію Маг-
далину, яка після довгих блукань 
прийшла до Ісуса Христа, наверну-
лась, освятилась, ставши прикла-
дом для людей. Колись за подібний 
спосіб життя жорстоко каменували 
(перелюб, гріхи проти 6-ої та 9-ої 
Господніх заповідей, явний пере-
люб). Спаситель урятував її своїм 
безмежним милосердям, коли вона 
була спіймана саме у відповідний 
момент – на перелюбі, хоча й не 
виправдав її гріха [1]. 

Узагалі Творець людину ніколи 
не судить, тільки гріх у ній. Мудрі 
засуджували стосунки з блудниця-
ми-повіями, хоч це не слугувало 
підставою звинувачення в пере-
любі чоловіка. «Не зустрічайся з 
блудницею, бо потрапиш у її сіті. 
Не віддавай своєї душі блудницям, 
бо втратиш свою спадщину» [2].

ВІРА Й КУЛЬТУРА

СВЯТЕ ПИСАННЯ ПРО ПЛОДИ
«ВІЛЬНОГО КОХАННЯ»
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Говорив же колись людям Ісус 
Спаситель: «Із серця походять 
лихі думки, вбивства, перелюби, 
розпуста» [3]. Це, отже, спричиняє 
заплямування людського серця, 
не приносить, зокрема, користі 
для душі. Св. апостол Павло по-
радикальному наголошує, що ті-
лесні вчинки, до котрих належать 
нечистота, розпуста, розгнуздана 
поведінка тощо, є явними. Згідно 
з його твердженням, хто це прак-
тикує, не удостоїться нагороди в 
Господньому Царстві [4]. Проти-
ставляє св. Павло перелічені по-
роки плодам Духа, згадуючи тих, 

що неначе розіп’яли власне тіло з 
його пожадливостями, пристрас-
тями. «Хто бо для свого тіла сіє, 
той з тіла пожне зотління; а хто сіє 
для духа, той від духа пожне жит-
тя вічне» [5].

Розгортаючи старозавітну книгу 
пророка Даниїла, натрапляємо на 
опис однієї сцени, а саме ситуацію, 
котра змальовує вчинок двох літ-
ніх суддів із народу, які вважали 
себе тоді в суспільстві проповідни-
ками. Довідуємось, що вони вчаща-
ли до помешкання Йоакима. Коли 
хтось мав певні справи, пов’язані із 
судом, приходили для розв’язання 



№ 7 (301–302)36 МІСІОНАР ЛИПЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2018

ВІРА Й КУЛЬТУРА

проблеми до них. Була там теж мо-
лода та гарна жінка Сусанна, що 
боялась гріховного зла. Після того 
як люд розходився опівдні по до-
мівках, вона навідувалася до чо-
ловікового саду й прогулювалася 
поміж деревами. А судді, розгле-
дівши, що Сусанна кожної днини 
туди з’являлась, запалали спільно 
пристрастю до жінки. Через неї в 
них потьмарився розум, а очі так 
завернулися, що більше не бачили 
неба, чоловіки забули про спра-
ведливі присуди. Сцена має своє 
продовження: вони неначе зако-
халися в Сусанну, незважаючи на 
те, що вже була в поважному віці. 
У Писанні сказано, що коли судді 

запалали до неї любов’ю, то не при-
знавалися про свою муку. Щоденно 
за Сусанною стежили, бо вельми 
хотіли її побачити.

Старші чоловіки забажали жін-
ку звести й не боялись гріха. Бідо-
лашна з рішучістю їм відмовляла. 
Події розгорталися в саду. Сказали 
їй усю правду, тобто, що пристрасть 
до неї бере над ними верх, хотячи, 
щоб стала їхньою. Після остаточ-
ної відмови судді вирішили звести 
на Сусанну наклеп, нібито вони 
розгледіли, що вона перебувала в 
саду з хлопцем. Однак відважна не 
злякалася фальшивого свідоцтва, 
повідомивши із сумом, що, коли 
вона це зробить, її буде віддано на 
смерть, а коли ні, то не втече тоді з 
їхніх рук. Сказала, що краще буде, 
якщо потрапить до їхніх рук, аніж 
згрішить перед Усевишнім.

Закінчилося все тим, що судді 
все-таки домоглися свого. Виголо-
сили неправдиве свідчення, що ні-
бито зустріли Сусанну з хлопцем, 
яка задля здійснення цієї мети 
мовила дівчатам (які з нею прогу-
лювались), щоби віддалились на ту 
пору. Але Творець, як Батько вся-
кої істини, був на боці безвинної 
жінки. Божий пророк Даниїл за-
хистив її на суді, довівши, що вона 
не згрішила гріхом розпусти. На 
чисту воду виплив якраз мораль-
ний злочин наклепників. Відповід-
но до Мойсеєвого закону їх покара-
ли на смерть. Неправда обернулась 
проти них. Кінець справи завінча-
ло Провидіння Боже [6].

Не опускаючи дійсність пере-
любства, бачимо, що воно як роз-
пусне явище було, отже, заборонене 



37WWW.MISIONAR.IN.UA

ВІРА Й КУЛЬТУРА

ще в Старому Завіті [7]. І заповіді з 
г. Синай, і пророки, голосячи Боже 
Слово, піддавали перелюб осудові. 
Вірність, яка має бути завжди при-
сутньою в шлюбному союзі, стала 
цілком відкритою аж у науці боже-
ственного Спасителя. Ізраїльський 
народ, що впадав в ідолопоклон-
ство, порівняно з блудницею, котра 
віддається своїм коханцям, подібно 
як люди – ідолам [8].

Істинна чистота – чистота вну-
трішня, а не зовнішня. На цьому 
акцентував увагу Христос [9]. На-
приклад, чистоти в статевому сенсі 
трималася старозавітна Сара, яка 
зверталась у молитві до Всевиш-
нього, твердячи, що Йому відомо 
про те, що вона є невинна і її не тор-

кався жоден чоловік; що не збезчес-
тила ані свого імені, ані батькового 
[10]. Осквернялися по-ганебному 
передусім невірні погани, бо вони 
не хотіли зберігати в чистоті особис-
те життя та подружжя [11].

Тому ці проблеми не чужі люд-
ській особі, також неодноразово по-
рушували в контексті або добра, або 
зла. Господь звертався через відпо-
відних пророків, праведників, на-
вертаючи на добру стежку життя. 

[1] Пор.: Йо. 8. 1–11.
[2] Сир. 9. 3–6.
[3] Мт. 15, 19.
[4] Див.: Гал. 5, 19–21.
[5] Гал. 6, 8.
[6] Пор.: Дан. 13.
[7] Див.: Втор. 5, 18; 

     Єр. 7, 9; Мал. 3, 5.
[8] Пор.: Ос. 2, 7; Єр. 13, 
27; Іс. 57, 3.
[9] Див.: Мк. 7, 14–23.
[10] Тов. 3, 14–15.
[11] Пор.: Муд. 14, 24.
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Володимир ГІЩИНСЬКИЙ, 
викладач Борщівського 

коледжу, історик

Найвідомішим ігуменом Під-
горецької василіянської чернечої 
обителі останньої чверті XVII ст. – 
першої чверті XVII ст. є о. Парфе-
ній Ломиковський, ЧСВВ. З його 
іменем пов’язані значущі сторінки 
історії монастиря, добре відомої в 
краю і далеко за його межами чер-
нечої обителі, яка оповита славою 
княжого походження.

Народився Парфеній Павло 
Ломиковський 23 червня 1654 р. в 
с. Чишки, що біля містечка Олесь-
ко, в шляхетній родині. У гербовій 
книзі шляхти Речі Посполитої є 
документальне свідчення того, що  
рід Ломиковських має давнє похо-
дження. 

На шлях богопосвяченого життя 
Павло Ломиковський став у 1677 р. 
в Підгорецькому монастирі на праз-
ник Благовіщення Пресвятої Бого-
родиці. У монастирському літопи-
сі «Синопсисі» записано: «…юнак 
іменем Павло Ломиковський, син 

шляхетних батьків, здавна знатно-
го походження, із села Чішки з-під 
міста Олеська, прийняв чернечий 
постриг від ігумена-старця Созон-
та 25 березня 1677 року і названий 
був у чернечім чині Парфеній, ма-
ючи поручника собі в Дусі Святім 
отця чесного Фому. Коли минуло 
трохи часу, з певної монастирської 
потреби був у Львові згаданий ігу-
мен Созонт із братом Парфенієм, а 
вони собі були родичами. Зібравши 
речі, задля яких їздив, сам повер-
нувся до обителі, а брата Парфенія 
віддав чесному і справному старцю 
ієромонаху Діонісію, ігумену тере-
бовлянському (ігумену Теребовлян-
ського монастиря Преображення 
Господнього, ієромонаху Діонісію), 
в послухання, який на той час за-
лишався при Теребовлянській чу-
дотворній іконі святого образу Пре-
святої Богородиці (із 1673 р. ікона 
містилася в кафедральному соборі 
Св. Юра в м. Львові) у монастирі 
Великомученика Христового Ге-
оргія (св. Юра), в катедрі Львів-
ській. Там же згаданий Парфеній, 
був висвячений 5 квітня 1678 р. 
боголюбивим Йосифом Шумлян-
ським – єпископом Львівським, на 
диякона». 

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

О. ПАРФЕНІЙ 
ЛОМИКОВСЬКИЙ –
МОНАХ, ВАСИЛІЯНИН,
ДИПЛОМАТ, МЕЦЕНАТ



39WWW.MISIONAR.IN.UA

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

Минуло не так багато часу. 
Ігумен Підгорецького монастиря, 
вельми пошанований серед чен-
ців, о. Созонт постарів. Через свої 
немочі вже не міг очолювати оби-
тель. Зважаючи на це, монахи 
звертаються до єпископа Йосифа 
Шумлянського з проханням вручи-
ти провід цією обителлю о. Парфе-
нію Ломиковському. Дізнавшись 
про це, Парфеній Ломиковський, 
на той час уже архідиякон, про-
сить єпископа Йосифа Шумлян-
ського, щоб, ураховуючи те, що 
він був пострижений у монахи в 
цьому монастирі і має велику лю-
бов до нього, саме йому було вру-
чено керівництво обителлю. Після 
письмового благословення, дано-
го єпископом Йосифом Шумлян-
ським, 4 жовтня 1686 р. архідиякон 
Парфеній Ломиковський стає ігу-
меном Підгорецько-Пліснеського 
монастиря. Але оскільки він через 
свої обов’язки був змушений часто 
бути відсутнім, то за його порадою 
монахи вибрали собі намісником 
ієромонаха Терентія. 

Із сторінок «Синопсису» та з ін-
ших доступних джерел відомо про 
те, як з ласки Божої, власними ста-
раннями о. Парфенія Ломиковсько-
го, за активною діяльністю отців і 
братів чину – монахів монастиря, 
талантом і працею жителів краю, на 
пожертвування християн різного со-
ціального стану, різних церковних 
конфесій у цій давній василіанській 
обителі в різні часи було побудовано: 
у 1691–1692 р. церкву Благовіщен-
ня Пресвятої Богородиці; у 1692 р. 
церкву Усікновення чесної глави 
Івана Хрестителя; у 1702 р. церкву 

Св. Онуфрія; у 1708 р. нову дзвіницю 
і 25 дзвонів вилито; у 1715–1717 рр. 
нову церкву Усікновення чесної гла-
ви Івана Хрестителя; у 1726 р. розпо-
чато будівництво нової церкви Бла-
говіщення Пресвятої Богородиці, а 
також зведено каплицю, келії та чи-
мало інших монастирських споруд. 
Як бачимо, за ігумена о. Парфенія 
Ломиковського практично було по-
будовано новий монастир.

17 квітня 1694 р. Підгорець-
ка чернеча обитель стараннями 
о. Парфенія Ломиковського збага-
тилася безцінним духовним скар-
бом  – чудотворною іконою Пре-
святої Богородиці, перенесеної із 
церкви Різдва Пресвятої Богоро-
диці с. Голубиці. Оздобою Підго-
рецької чудотворної ікони Божої 
Матері є майстерно виконана сріб-
на позолочена риза, що залишає 
відкритими лише лики Пресвятої 
Богородиці та Ісуса Христа, доволі 
точно відтворюючи рисунок іконо-
графічної композиції. Риза є вар-
тісною пам’яткою українського зо-
лотарства початку ХVІІІ ст. Вона 
була виготовлена на замовлення 
та коштом ігумена Ломиковского. 

За задумом о. Парфенія і за його 
активного сприяння було написа-
но літопис Підгорецького монасти-
ря. «Синопсис» є цінним джерелом 
давньої історії Підгорецької чер-
нечої обителі, яка здавна звалася 
Пліснеською. Основний текст він 
написав у 1699 р. Найбільше ува-
ги приділено подіям 1662–1699 рр. 
Записи зроблено до 1715 р. і лише 
окремі датовано 1726 р., 1729 р.

За активною участю о. Парфе-
нія Ломиковського було засновано 
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монастирську бібліотеку, яку за 
час свого ігуменства поповнив зна-
чною кількістю рукописних і дру-
кованих книг. 

Необхідно особливо наголоси-
ти на тому, що о. Парфеній Ломи-
ковський відігравав дуже активну 
участь у житті церкви.

За часу єпископства Варлаама 
Шептицького брав участь в Унів-
ському монашому соборі (1711 р.), 
що був покликаний пристосува-
ти чернечі спільноти єпархії, які 
досі були підпорядковані місцево-
му ординарієві, до організаційної 
структури василіянського чину. 
Доклався до розробки правил 
Унівського монашого собору, які 
відіграли важливу роль у центра-
лізації чернечих обителей Львів-
ської єпархії.

О. Парфеній Ломиковський 
брав участь у раді представників 
«усіх братств і уніатського вищого 
духовенства», що відбулася 10 ве-
ресня 1712 р. у церкві Св. Юра і 
мала характер надзвичайного со-
бору; на ній обговорювали шля-
хи захисту української (руської) 
громади Львова від утисків магі-
страту. На раді розглядали спосо-
би здобуття міщанами-уніатами 
тих самих прав, які мали жителі 
міста Львова інших релігійних 
конфесій, у зв’язку із прийняттям 
Львівською ставропігією в 1708 р. 
Окрім братів-монахів, участь у на-
раді також брали о. Діонісій Сінке-
вич, львівський офіціал та ігумен 
Святоюрського монастиря, та Пар-
феній Ломиковський, генеральний 
архідиякон, ігумен Підгорецького 
монастиря Учасники наради спіль-

но постановили відрядити своїх 
уповноважених (серед них був і 
о. Парфеній Ломиковський) до 
Варшави для захисту «прав, свобод 
народу руського» на Сеймі.

Отець Парфеній Ломиковський 
брав також участь у роботі За-
мойського собору з’єднаної церкви 
(1720 р.) разом із владикою Ата-
насієм Шептицьким, Львівським 
єпископом. Окрім трьох офіціалів 
Львівського владицтва, були й 
деякі члени Святоюрського ар-
хієрейського двору, зокрема ка-
тедральний проповідник Йосиф 
Нарольський, а також ігумени 
найважливіших василіанських 
монастирів, що діяли на території 
єпархії. Серед них і о. Парфеній 
Ломиковський – генеральний архі-
диякон Львівської катедри, ігумен 
Підгорецького монастиря, одного 
із найбільших на той час василіан-
ських монастирів. О. Парфеній Ло-
миковський не раз бував у складі 
комісії «духовних комісарів», яка 
здійснювала єпископські візитації 
монастирів.

Цікавим з погляду історії укра-
їнської церкви є повідомлення 
«Синопсису» про посольську місію 
ігумена Підгорецького монастиря 
о. Парфенія Ломиковського з ар-
хієпископським листом єпископа 
Львівського і Луцького – Йосифа 
Шумлянського до московських 
царів – Івана і Петра Олексійови-
чів і царівни – Софії Олексіївни, 
а також Патріарха Московського 
і всія Русі – Йоакима 30 травня – 
21 грудня 1689 р. До речі, цей істо-
ричний факт засвідчує низка доку-
ментальних джерел, про нього йде 
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мова в історико-біографічному тво-
рі «Іосиф Шумлянський – єпископ 
Львівський» о. А. Петрушевича. 

А очолював о. Парфеній Ломи-
ковський посольську місію (посоль-
ство) від імені єпископа Йосифа 
Шумлянського до Москви не ви-
падково. У XVI–XVII ст. галицька 
духовна еліта раз по раз починає 
«пригадувати» призабуту еклезі-
альну спадщину Галицької ми-
трополії, яка була заснована ще 
в 1303 р., за князя-короля Юрія 
Львовича. Цю традицію, по-новому 
в другій половині XVII ст. нама-
гається «прочитати» і на практиці 
реалізувати Святоюрська архіє-
рейська адміністрація часу єпис-
копства Йосифа Шумлянського. 
Одним із ідеологів відновлення 
юрисдикційного статусу Галиць-
кої митрополії на основі історичної 
традиції був генеральний архідия-
кон Львівської катедри – о. Парфе-
ній Ломиковський. Апеляція єпис-
копа Йосифа Шумлянського та 
його найближчого оточення до кон-
цепту «Галицька митрополія», тоб-
то до історичного минулого церкви 
Галицького регіону, імпліцитно 
передбачала пошук реальних і іс-
торичних зв’язків Львівської єпар-
хії з Успенською кафедрою у формі 
звернень до церковної історії Га-
лицького краю.

Власне апеляція до пам’яті про 
Галицьку митрополію, по-перше, 
указувала на особливий статус 
Львівської єпархії в ієрархічній 
структурі Київської митрополії; 
по-друге, дозволяла унезалежнити 
Православну церкву в Речі Поспо-
литій від Руського (Київського) ми-

трополита, який з 1686  р. підлягав 
Московському паріарху; по-третє, 
давав шанс Львівському, Луцько-
му, Перемишльському владицтвам 
зберегти свій регіональний варіант 
східнохристиянської традиції після 
того, як вони публічно визнають 
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зверхність Папи Римського (що й 
відбулося в 1700 р.), й убезпечитися 
від «поглинання» Київською уній-
ною митрополією в майбутньому.

Ґрунтовну інформацію про про-
ект Йосифа Шумлянського подав 
І. Скочиляс у своїй фундаменталь-
ній праці «Галицька (Львівська) 
єпархія XII–XVIII ст. Організацій-
на структура та правовий статус». – 
Львів, 2010. – С. 220–223.

Ведучи мову про життя та діяль-
ність о. Парфенія Ломиковського, 
потрібно наголосити на тому, що 
він у першій половині XVIII ст. при-
клався до розбудови Святоюрського 
комплексу, до спорудження на його 
території ряду адміністративних, 
господарських і житлових забудов. 
Зокрема, збереглися документаль-
ні джерела, які засвідчують, що 
коштом генерального архідияко-
на львівської катедри о. Парфенія 
Ломиковського та архімандрита 
Гедеона Паковського на території 
Святоюрського комплексу в 1729 р. 
викопано криницю. Його ж коштом 
на початку XVIII ст. було переоб-
лаштовано один із трьох вівтарів 
каплиці Зачаття Пресвятої Богоро-
диці, яка постала при кафедраль-
ному соборі ще в 1670 р. і якій було 
поміщено перенесену до Львова з 
Теребовлянського василіянського 
монастиря чудотворну ікону Бо-
городиці. У 1700 р. Підгорецький 
монастир на Пліснеську завдяки 
о. Парфенію Ломиковському, ста-
раннями єпископа Йосифа Шум-
лянського прийшов до з’єднання з 
Апостольським Престолом. 

Підсумовуючи внесок о. Пар-
фенія Ломиковського в розбудову 

Василянського чину, потрібно осо-
бливо наголосити на тому, що на 
час його ігуменства припадає роз-
вій чернечого життя в Підгорець-
кій обителі, що на Пліснеську. Як 
в які роки, у монастирі налічува-
лося 20–24–29 ченців, отців і братів 
чину. Підгорецький монастир був 
одним із провідних його осередків. 
Серед 129 василяанських монасти-
рів Руської провінції Покрови Пре-
чистої Діви Марії Підгорецький 
монастир мав статус вокального, 
оскільки його ігумен брав участь у 
генеральних та провінційних ка-
пітулах і мав право голосу на них 
(відповідно із 38 та 26 ігуменів во-
кальних монастирів).

Помер ігумен Підгорецької ва-
силіянської обителі архідиякон 
Львівської катедри Парфеній Ло-
миковський 20 липня 1729 р. у 
Львові. Перед смертю він записав 
на монастир, на побудову монас-
тирської церкви Благовіщення 
Пресвятої Богородиці, 40 000 зо-
лотих (як капітал на процент) і 
5000 золотих на подальшу розбу-
дову обителі, з якою було пов’язане 
все його подвижницьке життя.

Свідченням високої оцінки його 
подвижницького чернечого життя є 
меморіальна таблиця праворуч від 
іконостаса, яка вмонтована в стіну 
теперішньої монастирської церкви, 
з таким текстом латинською мовою: 
«Цю церкву, присвячену Христу 
Спасителю, Благовіщенню Пречи-
стої Діви, під опікою святих – Іва-
на Хрестителя, пустинножителя 
Онуфрія, збудовано, облаштовано 
і всіляко прикрашено стараннями 
мужа особливої побожності отця 
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Парфенія Ломиковського Чину свя-
того Василія Великого – архідияко-
на Львівської катедри, ігумена цьо-
го монастиря» (переклад автора).
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ДОБРО ПЕРЕМОГЛО ЗЛО

о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ

Під час зимових канікул Ва-
силь, будучи студентом третього 
курсу Львівської політехніки, по-
їхав до своїх батьків. Як здава-
лось, найважча сесія екзаменів 
уже позаду і він тепер на повні 
груди міг дихати свіжим пові-
трям Карпатських гір, ходити на 
прогулянки, проживаючи у своє-
му прикарпатському селі. Мати 
Василя також була рада, що він 
приїхав надовше час. А то часто 
він приїжджає у суботу, а в неді-
лю вже назад. Хоча вдома ще було 
два хлопці, та Василь  – найстар-
ший – був для неї, як її здавалося, 
наймилішим, мабуть, тому що не 
було його вдома.

Під час вечері мати навіть якось 
сказала: 

– Нам завжди когось не виста-
чає, а тепер хоч є з ким поговорити.

Була весела розмова. Старовин-
ні образи на передній стіні немовби 
надихали на добрі слова розмови. І 
коли вже вдосталь наговорились, 
увійшов батько. Він працював на 
залізничному переїзді, тож прий-
шов з чергування і тут же почав 
нову розмову, а Василь запитує: 

– Як себе почуваєте, як ваше 
здоров’я, тату? 

– Голова колгоспу не дає нам 
спокою. Як не до одного чогось 
чіпляється, то до іншого. А ось 
недавно сказав мені, що буде ви-
магати від мого начальства, щоб 
мене звільнили з роботи. Завжди 
якусь причину знаходить! Мабуть, 
із заздрості це він робить, бо одно-
го разу мені дорікав, мовляв, твої 
діти навчаються, а працювати в 
колгоспі не хочуть. Я промовчав, 
але коли став мені говорити, що 
ми біля церкви вечорами сходимо-
ся й молимося Богові, то я не ви-
тримав і сказав: 

– Ви не маєте права нам заборо-
нити молитися надворі. Думайте, 
що говорите, бо Бог є і над вами. 
Тим я його ще більше розсердив.

Василь уважно слухав, а його 
серцем заволодів неспокій. Він 
вийшов на двір, щоб освіжитись 
чистим повітрям. Незважаючи на 
морозець, він вдивлявся в зоряне 
зимове небо і вдихав у свої груди 
остудне повітря, кажучи: 

– Спаси нас, Господи, від ворогів 
наших! 

Щоб заспокоїтися, помолився 
ще хвилинку і повільно пішов до 
хати відпочивати.

Через тиждень, у неділю, у 
сільському клубі проходили кол-
госпні збори. Василь також вирі-
шив послухати, про що там будуть 
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говорити, бо ще до армії також пра-
цював у колгоспі. Тоді для вступу у 
вищі навчальні заклади вимагали 
не менше як два роки трудового 
стажу. Василь був повністю зрілим 
студентом. Він не тільки мав тру-
довий стаж, але відслужив повних 
три роки в армії.

Збори колгоспників протікали 
за звичним сценарієм. Відкривав 
їх голова колгоспу. На сцену запро-
сили керівництво, а також деяких 
передовиків. Своє місце мали окре-
мі ланкові і доярки, навіть запро-
сили їздового.

Голова колгоспу тут же почав, 
як завжди, у своїй манері, крити-
кувати колгоспників: 

– Ось Степан Онищук чергує на 
переїзді. У нього є багато вільно-
го часу, але через свою лінивість і 
байдужість ухиляється від роботи в 
колгоспі. Совісті в нього немає, хоч 
держава вчить його синів.

Після того, як він прийшовся 
по чоловіках, став говорити про 
жінок. Одних хвалив, а других, як 
тільки міг, ганив і обзивав за те, 
що не виходять до роботи.

Після промов голови стали висту-
пати колгоспники, та ніхто не ска-
зав щось противного голові колгос-
пу, навпаки, його хвалили, що дуже 
дбає про господарство. Натомість по-
чали наговорювати одне на одного. 
Доярки дорікали їздовим, а ті – до-
яркам, а голова всміхався й підтаку-
вав: справжня сварка розпочалася. 
Дехто із цього посміхався, кажучи: 
«Дай йому, хай знає!». Збори втихо-

мирював сам голова колгоспу, він 
був задоволений, що в такий спосіб 
усіх розсварив, і сказав: 

– Молодці, у спорі народжується 
істина. Ще хто хоче виступити? – 
запитав.

І тут слова попросив Василь – 
таки не витримав. Голова не хотів, 
щоб він говорив, але люди всі разом 
загукали: «Дайте йому слово!». 

– Шановні односельчани, мене 
дивує це все, що я бачу. Для чого 
ви тут зібрались? Для того, щоб 
сваритись і в ненависті одне до 
одного йти додому? А голова кол-
госпу цьому сприяє. Невже ж вам, 
Анатолію Григоровичу, це все по-
добається?

Тут голова підвівся і гаркнув: 
– Досить!
Він ще зачитав якогось листа, і 

люди почали мовчки розходитись.
Через декілька днів увечері до 

матері Василя зайшла секретарка 
голови колгоспу. 

– Послухайте, ось що я вам роз-
кажу, – говорила сумним голосом 
Марія Пилипівна, так її звали у 
селі, – голова Анатолій Григорович 
написав листа, щоб вашого Васи-
ля відрахували з інституту. Я не 
хотіла цього листа друкувати, але 
надрукували інші. Там таке пона-
писували... Ось послухайте:

«Василь Онищук, студент тре-
тього курсу ЛПІ, часто приїжджає 
в село і бунтує людей проти радян-
ської влади. Жителі села одного-
лосно відкинули релігію, як "опіум 
для народу", закрили церкву й ак-
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тивно узялися за побудову комуніз-
му, і кожен день у цьому дає добрі 
результати. Однак Василь і його 
батько, Степан Онищук, біля церк-
ви збирають людей і моляться, щоб 
не було комунізму, тобто моляться, 
щоб не було радянської влади. А не-
давно він виступив на колгоспних 
зборах, де явно говорив не тільки 
проти мене як голови колгоспу, але 
виступ був направлений проти со-
ціалістичного ладу в нашій країні. 
Тому, як буржуазний український 
націоналіст, він не має права на-
вчатись у політехнічному інституті. 
Уся громада села просить негайно 
відрахувати його із вищезгаданого 
навчального закладу». Отже, вам 
треба би було підійти до голови й 
попросити, вибачитися за Василя, 
щоб цього листа він не відсилав.

Мати зразу ж розхвилювалася 
й не знала що робити. Василь по-
їхав до Львова і не відає, що на 
нього насувається вся злоба го-
лови колгоспу. Йому ж так доро-
го обійшовся інститут: щоденна 
підготовка знань, праця на ви-
робництві, служба в армії. Уже 
провчився три роки... Невже ж 
все це намарне пішло? З головою 
нема що говорити. Він уже давно 
на їхню родину обізлився і тільки 
шукав нагоди, щоб напасти й по-
жерти їх. Як скажений, він ходив 
по селі і всім говорив: 

– Запам’ятають мене – у кого 
влада.

Батько відразу написав до сина 
листа, щоб той був готовий при-

йняти навіть відрахування з інсти-
туту. «На все Божа воля!» – напи-
сав у кінці листа.

У вищих навчальних закладах 
часто виникали подібні випадки. 
У шістдесятих роках довго не цере-
монилися з такими справами й не 
тільки відраховували з інститутів, 
а віддавали студентів під суд.

Донос на Василя Онищука був 
написаний і направлений у рай-
ком партії, а райком відіслав в об-
ком, а цей направив в інститут для 
розв’язання справи.

Деканом машинобудівного фа-
культету в інституті натоді був 
доктор технічних наук Михайло 
Степанович Комаров. Студенти 
його дуже поважали за гуманність 
і чуйне до них серце. Свої дитячі 
сирітські роки він провів у всім ві-
домій колонії – школі Макаренка. 
Ішов назустріч студентам, не один 
раз по-батьківськи заступався за 
них, коли потрапляли у важке ста-
новище, старався допомогти. Цей 
лист-донос направили декану, щоб 
він розслідив справу і ухвалив від-
повідне рішення.

Удома батько і мати, як це час-
то бувало, звернулися молитвою до 
Бога. Щовечора молилися вони на 
вервиці, щоб Мати Божа захистила 
їхнього сина. Якось під вечір мати 
стала біля вікна церкви. Призахід-
не сонце освітлювало іконостас. Це 
ніби додавало храмові живучості, 
бо ж попри все він існував. Вона 
щиро молилася за свого сина Ва-
силя. Особливо просила захисту й 
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допомоги у Матері Божої. Відхо-
дячи від церковці, жінка відчула 
на серці якесь полегшення, зда-
валося, що всім Бог керує і все за-
лежить від Нього. Коли надходить 
вечір і сідає сонце, постає надія що 
це сонце, знову завтра вранці зійде 
й освітить нашу землю, розбудить 
нас на новий щасливий день.

Декан факультету, прочитав-
ши листа, викликав до себе трьох 
студентів із групи й розпитав кож-
ного окремо про Василя. Усі вони 
підтверджували, що їхній това-

риш бездоганний у своїй поведін-
ці, що він чесний і справедливий 
і дуже реагує на кривду, щоліта 
з будівельними загонами виїж-
джає на новобудови до Сибіру, у 
Тюменську область. Звичайно, це 
були вимушені поїздки, щоб у та-
кий спосіб заробити якісь гроші на 
прожиття.

Цього було достатньо для дека-
на, щоб зрозуміти ситуацію, яка 
склалася навколо Василя. Друго-
го дня він делегував двох старших 
студентів від профспілкової орга-
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нізації інституту в колгосп, щоб 
розслідити справу Василя Онищу-
ка на місці.

Він домовився з обкомом, щоб 
для відрядження надали автомо-
біль, а студентам сказав: 

– Зробіть все, щоб цю справу за-
крити.

Коли студенти прибули до села, 
голова колгоспу, побачивши «Вол-
гу» з обкомівськими номерами, був 
здивований. Він швидко перейшов 
на російську мову, ласкаво запро-
шував гостей до свого кабінету. 
Студенти, зрозумівши ситуацію, 
для суворості вирішили говорити 
також по-російськи. 

– Повітря у вас чисте й село впо-
рядковане, і, мабуть, у селі прожи-
вають порядні трудівники. Нечасто 
таке трапляється в нашій практи-
ці, – заговорив старший студент. 

– Так-так, у нас можна не один 
день відпочити, і ми вас приймає-
мо, як дорогих гостей. 

– Нам ніколи, у нас багато інших 
справ, тому – до діла. Ми приїхали 
у відповідь на ваш лист у справі 
студента ЛПІ Василя Онищука. 

– Ага, та цей негідник на зборах, 
бунтуючи людей, виступав проти 
радянської влади, що зовсім непри-
пустимо, – говорив зі злобою голова. 

– Подайте нам протокол зборів, і 
ми спокійно все з’ясуємо, – і студент 
розгорнув папку, щоб записати, що 
говорить голова колгоспу. Це йому 
не подобалось і він заторохтів: 

– Протокол лежить у сейфі, а в 
мене, на жаль, ключа немає. Ось 

зараз підемо пообідаємо, ви втоми-
лись, далека дорога, а після обіду 
відпочинете і знайдемо протокол. 
Для таких дорогих гостей обід буде 
приготований на високому рівні. 

– Ні, ні! Краще ми спочатку 
з’ясуємо питання з Онищуком, а 
потім уже можна обідати. 

– Там немає що з’ясовувати, його 
треба відрахувати з інституту і все. 

– На якій основі, коли у вас на-
віть протоколу зборів немає? А по-
передніх зборів у вас протоколи є? 
Чому ви нас так запопадливо на 
обід запрошуєте?

Голова почервонів і не знав, що 
відповідати. Тоді молодший сту-
дент спокійно став пояснювати всю 
ситуацію: 

– Василя Онищука ми знаємо від 
самого початку його навчання. Щоб 
вступити в інститут, потрібно було 
успішно закінчити середню школу. 
У нього є трудовий стаж і три роки 
служби в радянській армії, де був 
сержантом, – це щось означає. Що-
року влітку під час канікул він їде в 
Сибір на новобудови. Там немає та-
ких обідів, як у вас, а праця від зорі 
до зорі. Та ще заїдає комашня. На 
інженерів, як на спеціалістів, чека-
ють простори Сибіру, Півночі і Схо-
ду, тож не можна одним розчерком 
відрахувати людину з інституту. 
Якби ми зібрали людей села і вони 
проголосували проти такого рішен-
ня, що тоді? Голова похнюпився і 
пробурмотів: 

– Цього не треба робити, можли-
во, я погарячкував, то беру на себе 
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критику. Ми повинні вирішити, 
щоб все було добре. Що залежить 
від мене, я до ваших рішень і по-
слуг залишуся вірним. 

– Ось так і напишіть, що ви 
погарячкували, що Василь зали-
шається для громади шановним 
студентом і що бажаєте йому закін-
чити успішно навчання. А ми за 
протокол зборів, якого у вас немає, 
не будемо згадувати.

Анатолій Григорович написав, 
як школяр під диктант, відповідно-
го листа, де всі наклепи на Василя 
спростував, побажав йому успішно-
го навчання і на закінчення, після 
підпису поставив печатку.

Тим часом працівники контори 
в багажник «Волги» поклали різні 
продукти: печиво, булочки, ковба-
си, сир, масло і навіть чорну ікру, 
не забули про коньяк. 

– Це все для обкомівських дру-
зів, – говорила бухгалтерка, стар-
ша жінка. Нам подобається, що ви 
спокійно розв’язали це наболіле 
питання.

Коли студенти повернулися до 
Львова, то відразу зайшли до де-
кана Михайла Степановича і все 
йому розказали. Він від душі роз-
сміявся, коли дізнався, що студен-
тів, які приїхали «Волгою», голова 
колгоспу прийняв за працівників 
обкому партії, і подякував хлопцям 
за їхню. Наостанок сказав: 

– Продукти завезіть у гуртожи-
ток і віддайте студентам із групи 
Василя: у нього сьогодні щасливий 

день. Слава Богу, що все закінчи-
лось добре, адже добро перемогло 
зло, я задоволений цим.

Коли про це все довідалася ва-
силева мати, то дякувала Богові за 
вислухані молитви, а особливо – 
Матері Божій за заступництво над 
її родиною. Та про це вона нікому 
ніколи не розказувала. 

«Часи змінюються, і ми міняє-
мось з ними», – говорить стародавня 
латинська приповідка. Розвіялись 
ідеї побудови світлого майбутнього 
комунізму, як дим по широкому, 
розлогому лузі. Не стало колгоспів, 
побудованих на людській кривді і 
сльозах, та й сама велика імперія 
розвалилась. На ноги піднялась 
Україна, міняється життя, і змі-
нюються люди. Громади знову від-
крили свої церкви і моляться Бого-
ві, прославляючи Його на висотах. 
Побожними стали навіть ті, які з 
примусу чи зі своєї волі відкидали 
всяку релігію. Голова колишнього 
колгоспу також постарівся. Прихо-
дить старість і слабість немічного 
тіла і кожного впокорює, а ми. пере-
осмисливши коротке наше життя, 
також змінюємося, і, хочемо цього 
чи не хочемо, треба все простити й 
забути всі кривди, бо час минає, а 
вічність чекає всіх. Лиш Правда, 
якою є сам Господь Бог, залишаєть-
ся незмінною.  

02.06.2018 р., місто Бар,
о. Мелетій Батіг, ЧСВВ

(спогади зі студентського життя
шістдесятих років)
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

ВІТАЄМО 
отця Володимира Кусого, ЧСВВ, 

з ювілеєм!

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

17 липня відзначає свій 60-літній ювілей отець Володимир Кусий, 
ЧСВВ, із Золочівського монастиря оо. василіян. Упродовж багатьох 
років він був духовним провідником Марійського молодіжного това-
риства «Містична троянда», що діє при церкві Св. Андрія м. Львова. 

З нагоди ювілею львівська молодь вітає дорогого о. Володимира! 
«У цей святковий день дякуємо Богові за дар Вашого життя і служін-
ня. Нехай Добрий Господь щедро винагородить Вашу працю. Добра, 
любові і радості!» (Надія Притика) «Долучаємось до численних по-
бажань! І в особливий спосіб бажаємо Вам здоров’я і також невтомної 
наснаги у Вашому покликанні – бути духовним батьком для дітей Ма-
рії» (Іван Гусляк) «Бажаю своїм словом окрилювати Божих дітей!» 
(Марта Стеців) «Нехай віра буде Вашим човником, Любов – вітри-
лом, Надія – якорем. А тоді зможете сміливо писати листи через хвилі 
світу! Здоров’я міцного і Божої ласки! (Наталя Лісовець)

«Хочу побажати Вам: щастя, щоб Ваша посмішка підтримувала Ва-
ших рідних, близьких, "Містичну троянду"; здоров’я, щоб Ви прожили 
100 і більше років та забули дорогу до лікарів; Божого благословення, 
щоб Ви були під опікою Матері Божої та Ісуса; душевної наснаги, щоб 
Ви ніколи не здавалися і переборювали всі перешкоди, які на Вас че-
кають у майбутньому». (Андрій Дуда)

«Щиро вітаю з Вашим святом! Бажаю кріпкого здоров’я, радості, бага-
то вірних друзів, вірного служіння Богові, постійної опіки Пречистої Діви 
Марії, залишатися Людиною з великої букви:
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Бо ти на землі – Людина,
І хочеш того чи ні –
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні (В. Симоненко)». (Анна Дудикевич)
Дякуємо за багатолітню працю, за щире, дружнє спілкування з мо-

лоддю, за іскру добра в серці та очах, за відкритість до потреб ближ-
ніх! Нехай Господь провадить Вас стежками своєї безмірної любові, 
дарує все потрібне для щастя, а Пречиста Діва Марія тримає Вас під 
своїм могутнім Материнським Покровом! Многая літа!

Уляна Стеців-Тимчук
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ЮВІЛЕЙ БОЖОЇ ДИТИНИ
З джерел духовної криниці

Нап’юся чистої водиці,
Що з Слова Бога витікає

І спраглу душу напуває.

17 липня виповнюється 60 років життя ієромонаху, священику 
ЧСВВ, письменникові та надзвичайно добрій і духовній людині – отцю 
Володимиру (Михайлу) Кусому. Дитинство, школа, військова служба, 
навчання у вищих начальних закладах: Львівській державній кон-
серваторії ім. Лисенка, Дрогобицькому педагогічному університеті 
(Україна), Варшавському католицькому університеті (Польща) – та-
кий життєвий шлях о. Володимира Кусого з міста Золочева. 

З раннього дитинства о. Володимир піснею прославляє Небесного 
Творця, задля якого залишив земну суєту… А в день отримання Тайни 
священства розділив свою любов до Всевишнього подячними словами: 
«Любіть Його, Любіть Христа понад усе на світі, віддайте Йому любов’ю 
за любов, любіть і ніколи не давайте Йому зрадливого поцілунку». 

Отець Володимир є автором численних книжок та статей у хрис-
тиянських виданнях, виконавцем багатьох духовних пісень і пер-
шим адміністратором парафії Стрітення Господнього в Лодзі (Поль-
ща) УГКЦ. Також служив на посаді директора Бучацького колегіуму 
ім. св. Йосафата, парафіяльним співробітником церкви Св. Андрія у 
Львові, духовним провідником Марійського молодіжного товариства 
«Містична троянда».

Для кожного, хто зустрічається йому на священицькій дорозі, він го-
товий стати тим хлібом, з якого кожен може відламати стільки, скільки 
йому потрібно. На сьогодні о. Володимир душпастирює в Золочівському 
монастирі Вознесіння Господнього та всім серцем засвідчує Богові любов 
та дар чернечого життя, є прикладом досконалого християнина, невтом-
но молиться про зцілення людських душ та продовжує писати книги. 

Дорогий отче, з нагоди ювілею 60-річчя прийміть наші найщиріші 
вітання як знак великої поваги до Вас! Не зупиняйтеся перед невда-
чами та спокійно «споживайте чашу терпінь» у своєму священицькому 
та чернечрму житті. Бажаємо Вам безмежної Божої благодаті в усіх 
починаннях, сили, наснаги, витривалості у виконання всіх нелегких 
обов’язків. Нехай Матінка Божа покриє Вас своїм омофором, як свою 
улюблену дитину, а Господь нехай щедро благословить Вас і дарує 
многії та благії літа!

Парафіяни храму Святого Андрія, м. Львів

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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УЧЕНЬ ІСУСА ХРИСТА. АПОСТОЛ 
СВЯТОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. 

ПОКЛИКАНИЙ ТА ВИБРАНИЙ 
СВЯЩЕНИК. ВАСИЛІЯНИН

Ці слова ми, Братство Матері Бо-
жої, Покровительки доброї смерті, 
яке діє при монастирі отців василіян 
у м. Золочеві, адресуємо нашому ду-
ховному провідникові отцю Володи-
миру Кусому, ЧСВВ, з нагоди слав-
ного ювілею.

Чернече життя – це Божий дар, 
дорога ця вузька, терниста, неперед-
бачувана. Та водночас це надія, яка 
веде в Божественне Серце Любові, 
Життя і Правди, це дорога спасіння, 
радості і незбагненної благодаті. Ми 
безмежно вдячні Богові за Ваше по-
кликання, отче Володимире, за Ваш 
у стократ помножений талант, який 
подарував Вам Творець.

У наших серцях ще досі лунають 
пісні та колядки, які Ви виконували 
на площах нашого рідного м. Золо-
чева. Ваш спів був окрасою святко-
вих концертів з нагоди храмового 
празника Вознесіння ГНІХ. Неза-
бутні для нас, золочів’ян, зустрічі з 
Молодіжним товариством «Містич-
на Троянда», духівником якого були 
саме Ви, отче Володимире, вертепи, 
вечори пам’яті Романа Коновалюка, 
духовний вечір священномученика 
Йосафата тощо. 

Ваші проповіді, настанови, поради допомагають нам наближатися 
до Бога й долати земні негаразди та терпіння.

Всечесний отче Володимире, Ваші книжки: «14 зустрічей з Хрис-
том», «Уся Ти гарна єси, і пороку немає в Тобі», «Чому, Господи?» – 

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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розвіюють морок у серцях наших, надихають на віру вічного життя. 
З нетерпінням чекаємо на появу четвертої книги.

У покорі серця дякуємо Богові за Вас, нашого дорогого духовного 
наставника, віддаємо Вас під опіку Матері Божої, Покровительки на-
шого братства.

Нехай Марія буде зіркою, котра освятить усі Ваші стежки й покаже 
безпечну дорогу до Отця в Небі. Нехай вона буде тим Якорем, за який 
Ви маєте сильно триматися, особливо під час випробувань, нехай про-
вадить Вас Богородиця до безпечного порту спасіння.

З любов’ю та вдячністю члени Апостольства доброї смерті

СУМНА I РАДIСНА ЗВIСТКИ
У жовтні 2016 року радісна звістка прийшла в нашу сім’ю. Ми ді-

зналися, що чекаємо дитину. Але ця радість була короткою, оскільки 
в один день я відчула, що всі симптоми вагітності раптово зникли. 
Передчуваючи щось недобре, я звернулася до лікаря. Обстеження 
показали, що вагітність завмерла, тобто дитина всередині нежива і 
не розвивається.

Лікар, яка поставила цей діагноз, є товаришкою нашої сім’ї, а та-
кож особою з християнськими цінностями, тому підстав не довіряти 
цьому медичному висновку в мене не було. Але, крім неї, я також 
проходила обстеження і в інших лікарів. Це був страшний вирок 
для мене як для матері, словами важко описати той біль і відчай, 
які мене в той період огорнули. Щоб якось знайти сили пережити 
цю втрату й попросити Бога про допомогу, ми поїхали із сім’єю до 
Крехова. Не раз я молилася перед чудотворною іконою Богородиці, 
просячи про допомогу, але цього разу мій стан був таким розпачли-
вим, що зосередитися на молитві було важко. Окрім великого болю 
втрати, мене дуже турбувала доля душі дитини, оскільки ще з малих 
літ була навчена, що людина отримує безсмертну душу з моменту за-
чаття. Я багато молилася про охрещення дитятка, доручаючи душу 
під опіку Богородиці, а також відповідно до Катехизму повторювала 
слова молитви на випадок хрещення в небезпеці смерті, уже тоді 
давши моїй крихітці ім’я – Катерина.

Пригадую, до храму зайшла група людей з братом-монахом, який 
провадив екскурсію. Перебуваючи у своїх думках, я зовсім не звер-
тала уваги на те, що він розповідав, аж поки не почула фразу, яка 
мене дуже вразила: «За заступництвом Богородиці з чудотворної 
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ікони ставалося багато чуд, але вже 10 років чуда не відбуваються, 
ну, або ніхто не звертається зі свідченнями». Напевно, саме це мені 
потрібно було почути, щоб «увімкнулась» моя свідомість. Я подумала 
про себе, що цього не може бути, адже Богородиця постійно робить 
дива. Як шкода, що протягом такого довгого часу ніхто не повертав-
ся сюди, щоб розповісти про отримані ласки. Піднявши свій погляд 
на ікону, я звернулась до Діви Марії з такими словами: «Я знаю, що 
мій випадок практично безнадійний, але якщо Ти допоможеш і моя 
дитина народиться, обіцяю Тобі, що повернуся сюди і засвідчу це 
чудо». Обітницю я постановила тримати в таємниці від усіх, аж поки 
не виявиться Божа воля.

Того дня я також звернулася до о. Дам’яна Кічі з проханням про 
молитву. Пам’ятаю, що отець мене розрадив і скріпив на дусі, дав 
молитви, які радив відмовляти, серед них «Помпейська дев’ятниця», 
яку я молилася зі своїми рідними протягом усієї вагітності. На кінець 
нашої розмови отець Дам’ян натрапив в себе у блокноті на невелике 
зображення новонародженого немовлятка і з усмішкою показав його 
мені. Щойно поглянула на це чорно-біле зображення, як мене огор-
нув дивний спокій – уперше за цей важкий період. На прощання 
отець Дам’ян попросив мене датися чути, як у нас усе склалося, а я 
пообіцяла, що так і зроблю.

Повернувшись додому, незабаром я зі страхом пішла на обсте-
ження. Зізнаюся, що готувалася до гіршого. Не одразу результат був 
позитивним, але якимось дивним чином цього разу в силу різних 
причин лікарі не могли ані підтвердити, ані спростувати попередній 
діагноз і запропонували прийти в інший день. А вже на наступному 
обстеженні я почула радісний вигук лікаря: «Є серцебиття! Дитина 
жива!». Цього моменту я не забуду, доки буду жити. Радості моїй не 
було меж, я ще довго не могла повірити в те, що почула. Я постійно 
перепитувала маму, яка прийшла зі мною на обстеження, чи вона 
теж чула ці слова лікаря і чи мені це все не приснилося (здалося).

Далі вагітність протікала дуже важко. Було багато загроз, довело-
ся не раз лежати в лікарні і з допомогою лікарів боротися за життя 
малечі. Але із самого початку й протягом усієї вагітності я в особли-
вий спосіб доручала донечку і її життя Пресвятій Богородиці і тепер, 
оглядаючись назад, розумію, що Вона тримала все під контролем. 
Коли я востаннє потрапила до лікарні, мені було ще дуже далеко до 
пологів, майже два місяці, але після певних обстежень виявилося, 
що ситуація критична і треба терміново оперувати. Отже, 23 квітня 
2017 р. на світ з’явилася наша дівчинка. Вона була у важкому стані 
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в реанімації, тому я одразу попросила привести священника, щоб її 
охрестити. 

Катруся була охрещена за кілька годин після появи на світ. Вона 
народилася у квітні, а мала народитися в червні. Це була Провідна 
неділя, а також неділя Божого Милосердя, і я щиро вірила, що на-
родження Катрусі на ці свята  – це не просто збіг, а вияв особливої 
Божої опіки. Цю могутню опіку я також відчула над собою. 

Уже декілька років поспіль у неділю Божого Милосердя я при-
ступала до святих Тайн, вірячи в обітницю про отримання особливих 
ласк цього дня. Перебуваючи в післяопераційній, я із сумом подума-
ла, що цього року, напевно, не вийде це зробити, бо навіть не можу 
полишити своє ліжко. Але Бог про все подбав. Яким було моє зди-
вування, коли обставини склалися так, що до моєї палати прийшов 
священик і уділив мені тайну сповіді і причастя.

Сильну напругу цього складного періоду допомагала витримати 
безперервна молитва. Молитва особиста, рідних і близьких, постійні 
літургії за здоров’я, часті сповідь і причастя. Також від самого почат-
ку і протягом всієї вагітності за кожної нагоди я зверталася до свя-
щеників з проханням помолитися наді мною. Найбільше молився 
наді мною о. Ярослав Гевак, він також охрестив Катрусю в реаніма-
ції. При хрещенні наша дівчинка отримала також 2-ге та 3-тє ім’я – 
на честь св. Йосифа і св. Антонія Падевського, яких я теж просила 
допомоги у врятуванні її життя, пообіцявши дати їхні імена.

Катруся довше перебувала в реанімації, а відтак ще місяць у відді-
ленні патології новонароджених. Після довгого перебування в лікарні 
ми нарешті поїхали додому. Згодом я попросила рідних завезти мене 
до Крехова, оскільки хотіла дотримати слова, даного Богородиці, а 
також повідомити радісну звістку о. Дам’яну, бо знаю, що він молив-
ся і чекав на новини від нас. Минув рік відтоді, як я приїжджала до 
Крехівського монастиря – ще з великим болем на серці, але вже тепер 
з безмежною радістю і вдячністю. Тримаю  Катрусю на руках й досі 
не можу усвідомити до кінця тієї ласки, яка була уділена нашій сім’ї. 
Дотримуючись своєї постанови, уже в Крехові, у монастирі, я вперше 
розповіла про свою обітницю, дану Діві Марії, мої рідні були здивова-
ні, що я так довго тримала все в таємниці.

Із сердечною подякою за таке велике диво складаю своє свідчення 
на славу Божу і Пресвятої Богородиці та сподіваюся, що воно стане 
підтримкою для тих, хто опинився у важких життєвих обставинах, 
бо, направду, немає нічого неможливого для Бога. 

Марія, Львів
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Складаю подяку Богу, Матері Божій, св. Йосифові, Франциску, Прокопію, о. Піо, Йосафату, 
св. архангелу Рафаїлу за одержані ласки (оздоровлення від сердечного і головного болю).

Анна, м. Львів

Шановна редакціє! На сторінках часопису складаю подяку Милосердному Богові, Пресвятій 
Богородиці, св. Юді Тадею, ангелу-охоронителю, св. Тарасію, святим та блаженним, душам у 
чистилищі, усім небесним силам за вислухані молитви й допомогу в щоденній праці та житті.

Тарас, м. Болехів, Івано-Франківська обл.

Шановна редакціє «Місіонара», з Вашою допомогою хочу подякувати Господу Богу, 
Ісусу Христу, св. Юді Тадею, св. Марті, св. Риті, Пречистій Діві Марії, ангелам-охоронителям за 
вислухані молитви, дев’ятниці та отримані ласки.

Прошу всіх звертатись із різними потребами до святого Юди Тадея, св. Марти та молитися 
дев’ятницю до Богородиці, що розв’язує вузли.

Дякую за всі ласки, які отримала я і моя сім’я. Маю надію, що Бог, Матінка Божа і всі святі 
надалі вислуховуватимуть наші молитви й допомагатимуть мені й моїй родині.

З повагою – Ірина, м. Золочів, Львівська обл.

Від щирого серця хочу подякувати через журнал «Місіонар» за отримані ласки й перепросити 
за те, що так довго не виконувала своєї обіцянки. Дякую Господу Богу, Ісусові Христу, Матері 
Божій Неустанної Помочі, св. апостолу Юді Тадею, св. Йосифу, священномученику Йосафату, 
св. архангелу Михаїлу, св. Миколаю Чудотворцю та всім святим за вислухані молитви, що 
поблагословили мою дочку сімейним життям і народженням моєї внучки. Люблю Вас, вірю Вам, 
уповаю на Вас.

З повагою – Марія, Тернопільська обл.

Шановна редакціє часопису «Місіонар». Хочу через Ваш журнал подякувати Господу Богу, 
Матінці Божій, св. Йосифу, св. Антонію Падевському, св. Юді Тадею, ангелу-охоронителю і всім 
святим за отримані ласки, про які я просила, і що мене Господь підніс після розширеного інфаркту. 
Я молилась за дітей і внуків, Бог мені допомагає. Щиро дякую за все. 

Орися, с. Буряківка, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЧЕРВНІ 2018 РОКУ:
1. Іскра. 2. Арфа. 3. Ангел. 4. Любов. 5. Взір. 6. Ріка. 7. Альфа. 8. Афіша. 9. Автор. 10. Радість. 

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД «ЛІТЕРА "М"», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ТРАВНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАВ
СОЛОДЯК Олег, смт Жвирка, Сокальський р-н, Львівська обл.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЧЕРВНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:
ВЕЛЯНИК Юлія, м. Івано-Франківськ,
ГОМІЛКО Ігор, с. Городище, Зборівський р-н, Тернопільська обл.,
ТИТОВА Марія, м. Івано-Франківськ.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

КРОСВОРД
Склала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 1. Тоді Адам дав своїй жінці ім’я…, бо вона була мати всіх живих. 5. Святий князь, якого 
вшановуємо за те, що в часи його правління охрещено Русь-Україну (988 р. Б.). 7. А тепер нехай кожний за 
себе, за своїх найближчих і за всіх разом повторює за мною слово в … молитву присвяти і віддання безко-
нечній любові і безконечному милосердю Ісуса Христа (митрополит Андрей Шептицький). 8. … − намісник 
Божий перший, Павло – Учитель назавжди (о. Василь Мендрунь «Верховні апостоли Петро і Павло»). 12. … 
України, живи на славу Божу і віру зберігай (Теодор Кукуруза). 13. Слово − …, мовчання – золото. 14. Ле-
ліяла-пестила вдовиця свого сина, останні копійчини пішли за навчання. Хай виросте ученим теж і її …, по-
легшить йому жити лиш праця і знання («Вдягни вишиванку», львівська поетеса-піснярка Анна Канич, пісню 
виконує Сергій Котовський ). 15. Гасло візиту Папи Івана Павла ІІ в Україну: «Христос − …, правда і життя» 
(2001 рік). 18. … – річ оманлива, врода – марна; жінка, що Господа боїться, така – хвали достойна! (При-
повісті Соломонові). 19. Де … в сімействі, там мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Їх Бог 
благословляє, добро їм посилає і з ними ввік живе, і щастя їм дає («Наталка Полтавка», Іван Котляревський). 
21. Найвищий гірський масив Українських Карпат, уславлений у піснях. 22. Церковний співець, псаломщик.
ВЕРТИКАЛЬНО: 2. Знай, дитино, що земля та і все, що нам треба:  і …, і гай, і поле – все нам дане з неба (гурт «Со-
коли»). 3. Божая Мати, Мати людей, прийми піснь тую з щирих грудей. Краща від сонця, Діво Святая, на небі світиш, 
Мати благая, світи на працю, на хліба…, учуй наш тихий молитви голос (пісня «Божая Мати»). 4. … − це виклик. 
Прийми його (свята Мати Тереза). 6. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну, певно, в цьому і є та найважча 
… моя (пісня «У райськім саду», присвячена пам’яті Назарія Яремчука). 9. Віра і вшанування Бога. 10. Брат святого 
Гліба. 11. Триярусний головний убір Папи Римського. 16. Поки існує мова – існує... 17. У даль віків біжить Дніпро, 
біжить жива вода. Дарує нам людське …, дарує нам живе тепло (пісня «Хай щастить»). 20. Ще не вмерла України 
ні слава, ні воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться … (Державний Гімн. «Ще не вмерла Україна»).



ЗАЛИШИВСЯ ТИМ, КИМ БУВ
Кир Йосиф Сліпий
(збірник документів)
У збірник увійшли пастирські листи Кира Йосифа Сліпого і його ко-

респонденція із сестрами милосердя з періоду його заслання в таборах 
ГУЛАГу, які ілюструють нелюдські умови, у яких виконував пастирський 
уряд митрополит Катакомбної церкви. Архівні документи радянських 
органів безпеки проливають світло на тотальний нагляд влади над пас-
торальною працею Кира Йосифа. Документи збірника будуть корисні на-
уковцям-історикам, духівництву, вірним УГКЦ та читачам, які полюбля-
ють науково-популярну белетристику.

170х240 мм, 716 с., м’яка обкл. Ціна: 220,00 грн

НОВИНКИ ВИДАВНИЦТВА «МIСIОНЕР»

З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ НА АДРЕСУ:

вул. Б. Хмельницького, 40, 
м. Львів, 79019

тел.: 0952602157, 
0968267791,

(032) 255-46-45
http: www.missioner.com.ua 

e-mail: redakzia@missioner.com.ua

ДУШПАСТИРСЬКІ ПОВЧАННЯ
(видання друге, доповнене)
о. Степан Бліхар

У книжці зібрані проповіді й тематичні повчання митрофорного про-
тоієрея о. Степана Бліхара на неділі та свята церковного року. Рекоменду-
ємо як добру доступну книжку для духовного збагачення християн.

145х200 мм, 304 с., тверда обкл. Ціна: 100,00 грн

ПРО СПОВІДЬ ДЛЯ ДІТЕЙ
о. Петро Павлюкевич

У цій книжечці доступно та цікаво подані повчання про святу тайну 
сповіді для дітей шкільного віку. Тут багато цікавих повчальних прикла-
дів та життєвих історій. 

Що таке сповідь, чому і як часто треба сповідатися, які умови доброї 
сповіді – усі ці теми висвітлено в книжечці, і вона, без сумніву, стане до-
брим інструментом для підготовки дитини до сповіді та причастя.

145х200 мм, 76 с., м’яка обкл. Ціна: 25,00 грн 



ХРАМОВІ СВЯТА, ВІДПУСТИ ТА ІНШІ 
ПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ 

У ВАСИЛІЯНСЬКИХ МОНАСТИРЯХ В 
УКРАЇНІ В ЛИПНІ 2018 РОКУ

7 липня, субота  – свято Різдва святого Івана Хрестителя  – Краснопущанський 
монастир Різдва святого Івана Христителя (с. Краснопуща Бережанського р-ну 
Тернопільської обл.), 6–7 липня – Улашківський монастир Різдва Божої Матері 
(с. Улашківці Чортківського р-ну Тернопільської обл.).

12 липня, четвер – свято верховних апостолів Петра і Павла – Дрогобицький монастир 
святих апостолів Петра і Павла (м. Дрогобич Львівської обл., вул. Стрийська, 1).

16 липня, понеділок  – свято Мукачівської ікони Пресвятої Богородиці  – 
Мукачівський монастир Святого Миколая (м. Мукачево Закарпатської обл., 
вул. Монастирська, 15).

19–22 липня, четвер–неділя  – щорічна  молитовна зустріч для юнаків  – 
Крехівський монастир Святого Миколая (с. Крехів Жовківського р-ну Львівської 
обл.), Малоберезнянський монастир Святого Миколая (с. Малий Березний 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл., вул. Центральна, 156).

29 липня, неділя (перенесено із 28 липня, суботи) – свято святого Володимира 
Великого  – Херсонський монастир Святого Володимира Великого (м. Херсон, 
вул. 200-річчя Херсона, 53).

5 серпня, неділя  – свято Гошівської ікони Пресвятої Богородиці  – Гошівський 
монастир Преображення Господа нашого Ісуса Христа (с. Гошів Долинського р-ну 
Івано-Франківської обл.).

Усіх охочих сердечно запрошуємо взяти участь у цих святкуваннях 
та подіях у василіянських монастирях обидвох провінцій чину в Україні.

Звичайно, не зазначені у вищеподаному переліку василіянські монастирі й парафії, 
доручені обслузі отців василіян, також радо приймуть у своїх церквах гостей і прочан, 

відповідно до своїх можливостей.
Джерело: osbm.info 


