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о. Віталій ПОПАДЮК, ЧСВВ

Під Хрестом сПасителя
Слава Ісусу Христу!

Найдорожчі наші читачі, цей квітневий випуск «Місіонаря» буде Вам 
товаришем практично до кінця Великого посту. Це час великого випробу-
вання для душі: у вірі й любові до Бога та ближніх. Подібно, як Син Божий 
провадив запеклу духовну боротьбу зі спокусником під час свого сорокаден-
ного перебування в пустелі. У задумі лукавого було неодмінно використати 
тілесну слабкість Ісуса, щоб посіяти сумнів у Його серці щодо своєї місії на 
землі. Однак Серце Спасителя – повне любові та довіри до Небесного Отця, 
а також любові та прагнення спасіння людей – було стійким і витривалим 
у цих випробуваннях (пор. Мт. 4:1-11). Тут Христос беззастережно при-
ймає чашу терпінь із рук свого Отця, Він твердо заявляє про свій намір 
йти дорогою хреста до кінця. Маю надію, «Місіонар» допоможе кожному з 
Вас належно пережити свої випробування, особливо під час посту.

Любі читачі, Великий піст – час вибору для нас: якою дорогою нам іти. 
З одного боку перед нами розлога і зручна дорога, яку пропонує світ. На цій 
дорозі наше життя перетвориться в «казку», нам не треба буде долати 
труднощі й терпіти, тут жодних обмежень і все буде йти так, як цього 
захочемо ми. Таку дорогу пропонував Ісусові диявол у пустині. Але чи так 
воно було б насправді? А якщо так, то якою ціною? Ми знаємо з практики 
життя, а й історія багата на такі приклади, коли людина, жадаючи слави 
і влади, готова продати навіть свою душу сатані, аби лише спромогтись 
осягнути поставлену лукаву ціль. На що тільки не піде засліплена пожа-
даннями людина, аби лише здобути те, чого хоче…

З іншого боку перед нами вузька дорога. Хто відважиться нею іти, на-
трапить на незручності, терпіння, не раз буде висміяний, обманений, 
осоромлений, безпідставно звинувачений, несправедливо осуджений злими 
язиками. Як же хочеться з тієї дороги повернути на «кращий» шлях, де 
нема спокус, де все йде по плану. Однак, піднявши свої очі здолу догори і 
приглянувшись, ми побачимо попереду Спасителя, на раменах у Якого важ-
кий хрест не Його гріхів. Він несе його, не нарікаючи, але наче неоціненний 
скарб пригортає до свого зболілого обличчя, бо так підказує Його Пресвяте 
Серце, до цього спонукає Його любов – віддати себе на терпіння, щоб звіль-
нити від нього тих, яких Він усім Серцем полюбив. І тоді, побачивши таку 
любов Спасителя, не захочемо більше втікати, як апостоли зі страху, але 
залишимось навіки зі святим апостолом Іваном і Марією у стіп розп’ятого 
Христа. Бути під хрестом Спасителя – це бути разом з Ним на хресті, це 
прийняти свій особистий хрест. Щира любов до Ісуса здолає наш біль на 
вузькій дорозі хреста! Спаситель потішає нас: «У світі страждатимете. 
Та бадьоріться! Я бо подолав світ» (Ів. 16:32). 
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О, Божественне Серце Ісуса!  
У злуці з тим наміром, з яким Ти на 
землі віддавав славу Богові і тепер 
щоденно віддаєш у Пресвятій Тайні 
Євхаристії, жертвую Тобі через 
Непорочне Серце Пречистої Діви Марії 
усі свої молитви, справи, слова, думки й 
витривалість у терпіннях нинішнього 
дня як винагороду за всі зневаги, образи 
і кривди, завдані Тобі.
Жертвую їх особливо за Cвятішого
Отця Папу Римського, за святу 
Церкву, за навернення грішників та в 
усіх намірах Апостольства молитви, 
призначених на цей місяць (вказати 
місячні намірення: загальне, євангелізаційне, місцеве)
і намірення на сьогоднішній день 
(вказати намірення дня). 
Пресвяті Серця Ісуса і Марії, 
спомагайте святу Церкву та Україну!
Святий Йосифе, Покровителю і 
Заступнику приятелів Ісусового Серця, 
моли Бога за нас!
Святий Архангеле Михаїле,  
св. Миколаю, св. Володимире,  
св. Йосафате, заступники України, 
моліть Бога за нас!

молитВа ЩодеННоГо ПоЖертВУВаННя  
для ЧлеНіВ аПостолЬстВа молитВи

Наміри аПостолЬстВа молитВи на квітень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ЗАГАЛьНиЙ: Щоб дрібні фермери отримували справедливу винагороду за свою цінну працю.

ЄВАНГЕЛІЗАцІЙНиЙ: Щоб християни Африки давали свідчення любові й віри в Ісуса 
Христа в умовах політично-релігійних конфліктів.

МІСцЕВиЙ: За усвідомлення пріоритетних благ у житті й за оздоровлення українського 
населення від алкоголю.

ПОКРОВиТЕЛьКА: преп. Микита, ігум. Мідікійський

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Наміри аПостолЬстВа молитВи на травень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

Повага до жінки бере початок у сім’ї. 
Якщо батько поважає маму, то й сини ша-
нуватимуть своїх дружин. Часто з плином 
подружнього життя у чоловіка стирається 
повага до своєї дружини. Він перестає бути 
до неї уважним, не слідкує за своїми сло-
вами і вчинками, перекладає на дружину 
все більше обов’язків. Апостол Петро за-
стерігає: “Чоловіки, поводьтеся із жінками, 
наче із крихкими посудинами, виявляючи 
їм пошану як співспадкоємцям ласки жит-
тя, щоб не було перешкоди вашим молит-
вам» (1 Пт. 3:7). В разі порушення згаданої 
Божої настанови у сімейних стосунках, вся 
відповідальність за наслідки лягає на чоло-
віка. Коли він не шануватиме свою жінку, 
то його молитви не почує. Чоловік, у сім’ї є 
ніби священиком домашньої церкви, який 
має отримувати від Бога мудрі настанови 
для повсякденного життя і завбачливість 
аби прогнозувати майбутнє. Він має бути 
достойним покровителем для своєї сім’ї. 
Мусить бути своєрідне коло у подружжі: 
покора з любов’ю породжуватиме повагу, а 
повага буде щирою тоді, коли буде покора. 
це можна порівняти з конституцією дер-
жави. Вона вимагає у громадянина кори-
тись і виконувати закони, але, зі свого боку, 
гарантує захищати його права й свободи. 
це всі чудово розуміють.

Хтось може зауважити, що чоловікові 
легше виявляти повагу до дружини тоді, 
коли вона в усьому йому покірна. І Писан-
ня каже: «Жінки, коріться своїм чолові-
кам…» (1 Пт. 3:1). Але тут мова йде не про 

Загальний: Щоб у всіх країнах світу жінки тішилися повагою й пошаною і щоб було належно 
оцінено їхній невід’ємний внесок у суспільне життя.

те, що жінка має стати рабинею свого чо-
ловіка. ніхто й ніколи чоловікові не давав 
права домінувати над волею, чи душею сво-
єї жінки. А тому покора, про яку сказано в 
Біблії  – це зовсім не приниження жіночої 
гідності, а навпаки одна з передумов бути 
захищеною. У даному контексті, покора  – 
це визнання авторитету, або статусу сво-
го чоловіка в ролі відповідального. Жодна 
жінка не буде по-справжньому щасливою, 
коли вона, за будь-яку ціну, намагатиметь-
ся зрівнятись із чоловіком. І навпаки, май-
же кожна нормальна жінка мріє бути під 
ласкавою опікою свого чоловіка, берегинею 
домашнього вогнища, дбайливою матір’ю й 
дружиною. Сьогодні це, як ніколи, акту-
ально й поширюється на всі сфери життя.

«Христос – голова чоловікові, а чоловік – 
голова жінці» (1 Кор. 11:3). В тілі не може 
бути дві голови. Якщо жінці доводиться 
виконувати чоловічі обов’язки, то це не на її 
користь, бо тоді ця зовсім не жіноча праця 
виснажує її здоров’я і позбавляє жіночості. 
Тому має бути кожному своє. Про цивілізо-
ваність того чи іншого народу судять ще й 
по тому, як там ставляться до жінки. Чи не 
принижується жінка, чи захищені її пра-
ва. Саме родина є відзеркаленям загально-
го становища жінки у суспільстві. І тому, 
потрібно виховувати правильне, мораль-
не суспільство, починаючи з того оазису, 
де двоє є одним тілом. Без накидування й 
переймання абсурдних, модних тенденцій, 
які пропагує вільний від Бога (божевіль-
ний) світ. 

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Місцевий: За усвідомлення пріоритетних благ у житті й за оздоровлення українського 
населення від алкоголю
Вся історія нашого народу – це історія зле-

тів і падінь. Тривогою, відсутністю єдності 
на рідних землях, осудом князівських чвар і 
міжусобиць, які значною мірою призвели до 
падіння Київської Русі, переповнені давньо-
руські оповіді й повчання, літописи й літера-
турні твори. Особисті інтереси можновладців 

часто превалювали над державними, й Укра-
їна перетворювалася в руїну. Подібне повто-
рюється, чи радше, ще не закінчилося й до 
тепер. немилосердні протяги історії, зрадлива 
віковічна доля пасербиці зробили залежною 
не тільки саму Україну, а, почасти, й психо-
логію її дітей. Тепер ми пожинаємо плоди тих 

Пречиста Діва Марія не прагне, щоб її вша-
новували  – Вона хоче разом з людьми скла-
дати шану Богові. Сама прагне стати живою 
молитвою, що лине до Божого престолу. Роз-
мірковуючи про дух молитви на вервиці, се-
стра луція, якій Богородиця з’явилася у Фаті-
мі, говорила: “Мені здається, що вервиця має 
таке велике значення не лише з огляду на те, 
що говорила Мати Божа про цю молитву у 
Фатімі, але насамперед з огляду на результа-
ти цієї молитви, що спостерігалися протягом 
століть. Знаємо з історії конкретні факти про 
те, що неодноразово Європа була порятована 
завдяки молитві на вервиці. Султан Сулей-
ман Пишний казав: “не боюся їхніх христи-
янських королів, їхніх генералів та армій, але 
боюся їхньої молитви”. Тією молитвою була 
вервиця. 

Під час прощі до Фатіми в 1982  р. святий 
Іван Павло II сказав: “Хочете, аби відкрив вам 
третю таємницю? це просто, і ніякої таємниці 
тут немає. Моліться, моліться багато, щодня 
відмовляйте частину вервиці”.

Варто також звернути увагу на теологіч-
ний аспект молитви на вервиці, що знайшов 
найкраще втілення у фресці Мікеланджело 
“Останній суд” у Сікстинській каплиці у Вати-
кані. В центрі фрески – велика постать Христа. 
Він спасає тих, котрі стоять праворуч, і засу-
джує тих, хто опинився ліворуч. Порятовані 
душі підносяться до неба, а засуджені опуска-

ються в пекло. Марія стоїть біля Христа, тоді 
як усі інші лише наближаються до нього. Вона 
біля нього споконвіку як перша з-поміж спа-
сенних, і небо – наче її одвічний дім. Біля Марії 
бачимо спущену з хмар величезну вервицю, по 
якій душі спинаються до неба. це зображення 
говорить про незвичайну рятівну силу молит-
ви на вервиці та про посередництво Марії у 
справі спасіння. Своєю фрескою Мікеланже-
ло блискуче відтворив одвічну правду хрис-
тиянської віри, яку Прокл з Константинополя 
описав такими словами: “Марія  – це єдиний 
міст поміж Богом і людьми”, а св. Атанасій на-
звав Марію “драбиною між землею і небом”. 
Описуючи одну зі своїх візій, св. Максиміліан 
Кольбе сказав, що грішник ніколи не впаде з 
драбини, яку тримає Мати Божа. Матір Тере-
за з Калькутти казала, що без вервиці, а також 
без молебня до непорочного Серця Марії і без 
скромної Фатімської каплиці її життя склалося 
б зовсім інакше. 

Щоб у нашому житті все складалося згідно 
з волею Божою, маємо розуміти важливість 
духовних практик, які в невидимий спосіб пе-
ремінють нас, приносять мир і спокій у роди-
ну, державу тощо. Маємо обов’язок триматися 
за вервицю, щоб порятувати Європу, себе, як 
не парадоксально, не так від зовнішніх воро-
гів, як від нас самих, котрі безбожними, не-
природними правами людини застеляють 
Святе Писання, Божий закон... 

Євангелізаційний: Щоб у сім’ях, різних спільнотах і групах поглиблювали практику 
молитви на Вервиці за євангелізацію та мир.
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Покровителі: 

ап. андронік і св. Юнія

Святий апостол від 70-ти Андронік і його помічниця в 
апостольських працях свята Юнія були родичами апостола 
Павла. Вони багато потрудилися, проповідуючи Євангеліє 
язичникам, про що згадує апостол Павло в Посланні до 
Римлян: «Вітайте Андроніка і Юнію родичів моїх і в’язнів зі 
мною, що прославилися між Апостолами і раніше мене ще 
повірили в Христа» (Рим. 16:7). 

Святий Андронік був руко-
покладений в єпископа Панно-
ни, але проповідь його і святої 
Юнії поширилася і в інші краї-
ни, далеко за межі його єпархії. 
на працях святих Андроніка і 
Юнії затверджувалася церква 
Христова, язичники зверталися 
до Богопізнання, багато язич-
ницьких капищ припинили своє 
існування, замість них виникали 
християнські храми. Із служби 
на честь цих святих відомо, що 
вони мученицьки постражда-
ли за Ім’я Христове. У V ст., при 
імператорах Аркадії і Гонорії, їх 
святі мощі були набуті в перед-
місті Константинополя разом з 
мощами інших мучеників.

Благочестивому клірикові 
Миколі Калиграду було одкро-
вення про те, що серед цих 17 
мучеників знаходяться також 
мощі святого апостола Андро-
ніка. Згодом на цьому місці був 
побудований величний храм. 

темних століть: часто носимо за плечима, як 
батрацькі торби, генетичну зневіру і недові-
ру, байдужість і підступність, зловтішність і 
жорстокосердя. Ми, на жаль, послуговуємо-
ся ними й сьогодні, тоді як пекучою вимогою 
злободення стає потреба миру й терпимості, 
злагоди й віри, жертовності й братолюбства. 
Ще не минув час «Мойсеєвої пустині»…

Тільки, зараз, після Революції гідності, ми 
почали відроджувати рідну державу і, водно-
час змушені захищатися від сусіда, який хоче 
повернути нас знову у рабську свідомість й 
відібрати мову, як ядро існування держави. 
Щойно тепер, російськомовні українці по-
чинають розуміти вагу мови у формуванні 
культури й державності. Співачка Onuka зі-

знається: “У мене була мета минулого року пе-
рейти повністю на українську мову. на жаль, 
це не відбулося. Я вирішила: так станеться 
цього року. З чоловіком буду розмовляти ро-
сійською, але з іншими – лише українською. 
Вона в мене грамотніша, ніж російська, більш 
відфільтрована. В російській мові я багато ла-
юсь – 10% моєї мови є лайкою. Моя російська 
буденна і брудна. А українська для мене, як 
дорога святкова сукня, яку я одягаю лише на 
свята. Але ж можна бути завжди красивою – 
до цього я і прагну». Саме такої держави, з 
такою мовою, прагнуть українці сьогодні, й 
саме для звершення такої мети, нам потрібна 
свідомість, патріотизм, моральна чутливість, 
молитва й Боже благословення.  
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*  Для кращого впорядкування свого щоденного молитовного життя подаємо для читачів «Місіонаря», особливо 
для членів Апостольства молитви, цей Календар щоденних молитовних намірень. Таким чином, молячись у 
звичних місячних наміреннях, варто додавати і намірення на сьогоднішній день.

КалеНдар ЩодеННиХ НаміреНЬ на травень

Чи
СЛ

О

ДЕ
Нь ПОКРОВиТЕЛь ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНь

1 нд Воскресіння ГНІХ за спільноти “Марійська дружина”
2 пн Світлий понеділок За зріст товариств Апостольства молитви 
3 вт Світлий вівторок за померлих членів Апостольства молитви
4 ср Свщмч. Януарія й інших за полонених воїнів АТО
5 чт Препп. Теодора Сікіота і Віталія за активну участь католицьких родин у Маївках
6 пт  Вмуч. Юрія Переможця за покинутих дружин
7 сб Муч. Сави Стратилата за душі в чистилищі, найбільше опущені

8 нд Томина нед., † Ап. і єванг. Марка. 
(Неділя Божого Милосердя) за Боже благословення для матерів

9 пн Свщмч. Василія, єп. Амасійського за примирення ворогуючих
10 вт Свщмч. Симеона; свят. Стефана Волинського за безробітних
11 ср Апп. Ясона й Сосіпатра; мучч. Максима, Дади й ін. за тих, хто готується до материнства
12 чт 9-х мучч. у Кизиці; преп. Мемнона, чудотворця за паломницькі центри
13 пт † Ап. Якова, брата св. Йоана Богослова за безхатьків
14 сб Прор. Єремії за семінарії

15 нд Нед. Мироносиць.  
Свят. Атанасія Великого. аєп. Олександр. За біженців

16 пн † Преп. Теодосія Печерського ,  
Мучч. Тимотея і Маври за людей з особливими потребами

17 вт Муч. Пелагії за дяків
18 ср Муч. Ірини , Преп. Никифора, ігум. Мідійського за жіночі Згромадження УГКЦ
19 чт Праведного і многостражд. Йова за скаутські організації
20 пт Муч. Акакія , Поява Чесного Хреста в Єрусалимі за гідне прийняття Святих Тайн
21 сб  Ап. Йоана Богослова, Преп. Арсенія Великого за одиноких і покинутих

22 нд Нед. Розслабленого † Перенесення мощей Мико-
лая Чудотворця, Прор. Ісаї за вчителів і учнів

23 пн † Ап. Симона Зилота за поліття
24 вт † Рівноапп. Кирила і Методія, учит. слов’ян за повагу до батьків
25 ср Святт. Єпіфанія, єп. Кіпру і Германа, патр. Єрусал. за священиків і єпископів
26 чт Муч. Глікерії За дітей у сиротинцях
27 пт Муч. Ісидора за опіку Матері Божої над молоддю та дітьми
28 сб Преп. Пахомія Великого за подолання корупції

29 нд Нед. Самарянки. Преп. Теодора Освященного; 
мучч. Віта, модеста й ін. за відповідальність батьків 

30 пн Ап. Андроніка й інших із ним за ув’язнених
31 вт Мучч. Теодота, Петра, Діонісія, Андрія й ін. за українську владу
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 «Насправді, багато вірних терплять з при-
воду краху свого подружжя і часто пригно-
блені сумнівом про те, чи їхнє подружжя 
дійсне чи ні», – розпочав свою промову 
Папа Франциск, зустрічаючись 12 березня 
2016 р. з учасниками формаційного курсу 
щодо оновлення церковних процесів у 
справах подружжя, що відбувався цього 
тижня у Римі і був організований Римською 
Ротою, одним із трьох найвищих трибуна-
лів Апостольської Столиці.

незважаючи на обґрунтовані сумніви, «дуже 
часто ці вірні зазнавали труднощів у тому, щоб 
дістатись до церковних юридичних стриктур і 
відчували необхідність спрощення процедури. 
любов та милосердя, а також роздуми над до-
свідом, спонукали церкву стати ще ближчою до 
своїх дітей, виходячи на зустріч їхньому закон-
ному прагненню справедливості». Далі Святіший 
Отець пригадав, що результатом річної праці від-
повідної комісії у цій справі стало проголошення 
15 серпня 2015 р. документів Mitis Iudex Dominus 
Iesus та Miti set Misericors Iesus, які мають на меті 
спростити подружні процеси при церковних три-
буналах, виявляючи турботу церкви щодо своїх 
вірних.

Зокрема, скасовано необхідність однозгідно-
го вироку в двох інстанціях та дозволено на, так 
званий, короткий процес, ставлячи у центрі по-
стать та роль єпархіального чи дієцезіяльного 
Єпископа, як найвищого суддю у таких справах; 
таким чином, окрім ствердження недовершеності 
сакраментального подружжя адміністративних 
шляхом, йому тепер повернено також відпові-
дальність за ствердження дійсності подружнього 
союзу судовим шляхом.

Вселенський Архиєрей наголосив на важли-
вості того, щоб працівники церковних трибуналів 

розуміли та мали нагоду поглиблювати ці норми, 
з метою вчиняти ще кращим та ефективнішим 
церковне судочинство, служачи справедливості 
та подружній любові. «Для багатьох людей, які 
пережили нещасливий досвід подружжя, пере-
вірка правосильності чи надійсності їхнього по-
дружнього зв’язку є важливою можливістю; цим 
людям слід допомогти якнайлегше пройти цей 
шлях», – наголосив Папа Франциск, вказуючи, що 
пройдений формаційний курс мав на меті саме це.

Звертаючись до присутніх, Святіший Отець 
заохотив берегти як цінний дар усе те, що вони 
почерпнули під час лекцій та ніколи не забувати 
найважливішої церковної норми, якою завжди 
слід керуватись, – salusanimarum (спасіння душ). 
церква є Матір’ю і бажає показати усім обличчя 
Отця, вірного у Своїй любові, милосердного та 
здатного завжди ще раз наділити нас силою та 
надією.

А говорячи про розлучених, які живуть у ново-
му зв’язку, Папа зазначив, що дуже важливо, щоб 
такі особи брали участь у церковному житті. Од-
нак, «в той час, як ми дбаємо про лікування ран 
тих, які просять про ствердження правди щодо 
їхнього подружжя, що зазнало поразки, подиві-
мось із захопленням на тих, які, навіть у складних 
умовах, залишаються вірними сакраментальному 
зв’язку». Папа наголосив, що таким особам, які є 
свідками подружньої вірності, потрібно додавати 
відваги та заохочення у їхньому подружньому 
житті, а також, вказувати на них іншим подруж-
нім парам, як на приклад, гідний до наслідування.

на закінчення, перед тим, як уділити своє бла-
гословення, Святіший Отець подякував усім при-
сутнім за їхні старання на користь справедливості 
та заохотив їх ставитись до своєї праці не як до 
влади і звичайної роботи, але як до служіння ду-
шам, особливо тим, що поранені.  

За матеріалами «Радіо Ватикан»

ПаПа ФраНцисК:
ПодиВімосЬ із заХоПлеННям На тиХ,  
яКі залишаЮтЬся ВірНими ПодрУЖЖЮ
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реКолеКції –  
НеВід’ємНа ЧастиНа ВелиКоГо ПостУ

о. Корнилій ЯРЕмАК, ЧСВВ, місіонер

церква входить у другу половину Великого 
посту. Часи і дні покаяння, а особливо Великий 
піст, є важливим моментом практики покути 
в церкві. Саме в цей час церква закликає до 
навернення і покаяння, а це навернення пови-
нно бути тривалим і постійно оновлюватися. 
На жаль, в нашому світі поширилося уявлення, 
ніби навернутись вистачить тільки один раз, 
на початку. Однак, наша душа потребує по-
стійного вдосконалення, а тому й навернення. 
Багато людей на початку посту часто запиту-
вали, якими повинні бути форми посту, тобто 
форми зовнішнього вираження посту – яку 
заборонено вживати їжу, що чинити, в чому 
себе обмежувати? Однак, без внутрішнього 
навернення будь-які зовнішні прояви посту не 
матимуть жодного значення. Саме тому церква 
нас навчає, що необхідне внутрішнє покаяння, 
яке є корінною переоцінкою всього життя, по-
верненням, наверненням до Бога всім нашим 
серцем, припиненням гріха, відверненням від 
зла, відразою до злих вчинків, які ми зробили.

Саме тому Великий піст – це період, особливо 
сприятливий для духовних вправ, тобто реко-
лекцій. Христові учні повинні уподібнюватися 
до нього, аж поки образ Христа не відіб’ється 
в них (пор. Гал. 4:19). І тому ми вникаємо у та-
їнства Його життя, уподібнюємося до нього, з 
ним умираємо і з ним воскресаємо, аж доки ца-
рюватимемо з ним. Водночас відчувається по-
треба чимраз краще пізнавати цю віру, оскільки 
немає людини, яка могла б стверджувати, що не 
має потреби вдосконалюватись у любові до Бога 
та у вірі в нього. Час Великого посту для нас 
стає неоціненним скарбом, щоб у щоденному 
життєвому змаганні й турботах ми дещо призу-

пинились, не звертали занадто увагу на звичні 
життєві потреби і клопоти, а зосередились на 
пізнанні Христа, його стражданні та відкупи-
тельній місії.

Основою і фундаментом для такої особистої 
духовної праці є великопосні реколекції, або, 
як їх іще називають, духовні вправи, які часто 
організовуються саме в цей період для окремих 
груп, або для цілих парафіяльних спільнот. Ре-
колекції – це системи духовних наук і практик, 
які провадить призначений для цього провід-
ник, а вони стають для учасників реколекцій 
духовною поживою, поштовхом і визначенням 
напрямку духовного вдосконалення. Кожний 
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вірний христовий учень у сумлінні покликаний 
цю основу духовного навернення закладати у 
своєму серці. А це означає, що коли в нашому 
храмі чи парафії організовуються реколекції, 
то ми повинні відкинути всі інші заняття, які 
можуть стати нам на заваді, щоб взяти участь у 
цих духовних вправах. Для того під час реколек-
цій звичайно у храмі буває більше можливостей 
для слухання Слова Божого: літургійні молитви 
із відповідними науками повторюються кілька 
разів протягом одного дня, також ввечері, щоб 
всі люди мали спромогу взяти в них участь.

Усе життя Христа було постійним навчан-
ням: Його мовчання, чуда, жести, молитва, 
любов до людей, особлива турбота про малих і 
бідних, цілковите прийняття жертви на хресті 
для відкуплення світу, воскресіння є здійснен-
ням Його слів і сповненням об’явлення. наслі-
дувати Христа  – означає насамперед пильно 
вдивлятись в Його образ і на основі навчання, 
як подає нам свята церква, малювати цілісний 
образ Христа у своєму серці. Вивчення Святого 
Письма повинно бути немовби душею нашого 
слідування за Христом. Під час парафіяльних 
реколекцій ми тільки закладаємо основу для 
подальшої праці, а потім протягом тижнів Ве-
ликого посту повинні здобуті знання і досвіди 
поглиблювати і закріплювати.

Із закінченням часу великопосних реколек-
цій не закінчується духовна праця, з їх допо-
могою розпочата. В особистій молитві ми по-
кликані знову і знову повертатися до тих думок 
і розважань, які почули і прийняли під час ре-
колецій, їх аналізувати і звикати до отримано-
го досвіду. Адже навчитися чогось дуже легко: 
прочитавши кілька разів, можемо запам’ятати; 
однак звикнути, що ми повинні чинити так, як 
навчились, вимагає довшого часу. Можемо на-
віть сказати, що Великий піст, під час якого ми 
перебуваємо у стані покаяння і навернення, на-
справді є продовженими, тривалими реколекці-
ями, для яких оці короткі парафіяльні є тільки 
заохотою і допомогою. Коли час посту промине, 
ми повернемось до звичного ритму життя, але 

вже не такими, якими були до цього часу, бо бу-
демо з новими напрямами, оновлені, із зміцне-
ним довір’ям до Христа Господа. Інші ж покутні 
практики, як от поклони, обмеження в стилі 
одягу, у прийманні їжі чи відмова від гучних ве-
селощів – тільки зовнішня оболонка, допомога 
в головному труді Великого посту – глибшому 
пізнанні Слова Божого, зверненого до нас.

Тепер уявімо собі людину, яка обмежує себе в 
їжі і забавах, відвідує «улюблені» богослужіння, 
довго промовляє молитви і чинить багато покло-
нів, але «не має часу» взяти участь в реколекціях? 
Чи вона правдиво переживає піст? Що зали-
шиться в її душі після завершення посту? Чи ж не 
повернеться вона до звичного життя, так нічого 
не змінивши, залишившись такою ж, якою була 
до початку посту? Якщо піст не залишив трива-
лого позитивного сліду у нашому подальшому 
духовному житті, для чого тоді було постити? 

Зовсім недавно одна особа звернулася до 
мене, щоб подякувати за проведені реколекції. 
А потім сказала: «А ще дякую вам за реколекції, 
які ви проводили у Великому пості десять років 
тому. Ви говорили про те, якими мають бути 
відносини чоловіка і жінки у подружжі згідно із 
наукою церкви та святого Євангелія. Ми це взя-
ли до уваги і пам’ятаємо аж до тепер. Сьогодні 
ми живемо дуже щасливо, маємо міцну і добру 
сім’ю завдяки тим реколекціям». Молоді люди 
глибоко роздумували й молилися під час духо-
вних вправ і це змінило їхнє життя та залишило 
в ньому тривалий слід.

Великопосні реколекції є невід’ємною час-
тиною побожності Великого посту, а участь у 
них  – внутрішній моральний обов’язок кож-
ного християнина. необхідно уважно слідку-
вати за розпорядком під час Великого посту й 
обов’язково виділити час на участь в реколек-
ціях в нашому храмі, найближчому монастирі 
чи сусідній парафії. Також не варто чекати до 
останнього тижня Великого посту, а пройти 
реколекції якомога швидше, щоб отримати по-
живу для духовної праці та власного вдоскона-
лення у вірі та любові Бога і наших ближніх. 
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Уляна СтЕЦіВ-тИмЧУК, катехит

Заклик «Грішника навернути» звучить 
досить привабливо для тих, хто вважає 
себе «правдивим християнином». Тобто 
ці слова часто сприймаються, як дозвіл 
повчати інших, докоряти їм за грішне 
життя. Результат такого «повчання» є, 
як правило, конфліктним. В результаті – 
«грішник» оминає десятою дорогою 
«праведника», а прірва між ними зростає. 

Господь казав, що «хворі потребують ліка-
ря», і що Він прийшов кликати «грішних, а не 
праведних до покаяння». Якщо ближче приди-
витися до євангельських розповідей, то бачи-
мо, як Христос делікатно ставився до тих, чиє 
життя було далеким від моралі та правди. Він 
першим сказав Закхею «Я маю бути в твоєму 
домі», поставив до прикладу молитву митаря, 
захистився за блудницю, врятувавши її від ка-
менування. 

Грішника навернути  – це всім серцем ба-
жати людині спасіння. Якщо хочу, щоб люди-
на змінила спосіб життя, думання – я молюся 
за неї,  поважаю її свободу і вибір, спілкуюся з 

нею, говорю правду, ділюся власним досвідом. 
Грішника навернути – це показати особі, що є 
інша дорога, про яку вона, можливо, не знає. 
Для цього не завжди потрібні слова. найбільш 
дієвою «проповіддю Євангелія» є наше життя, 
вчинки, ставлення до інших. 

З історії святих бачимо, який вплив вони 
мали на людей. Чому? Святі ще за життя пере-
бували у глибокому зв’язку з Богом, вони до-
зволяли Йому діяти через них. Тому зустріч зі 
святим було зустріччю з самим Богом, від якого 
відчували не якесь «добреньке» прогладжуван-
ня по голові, а любов і правду. 

Звичайно, що є такі ситуації, коли грішник є 
людиною впертою і самовпевненою, осуджує і 
наговорює. Більше того, він вважає себе вірую-
чим і таким, що добре знає духовні теми. Ми не 
можемо вплинути на особисте рішення людини 
бути такою чи іншою, але Господь – багатий ми-
лосердям, може перетворити холодне серце у га-
ряче, а з останнього грішника зробити святого. 
це таємниця Божої любові, чому блудниця ста-
ла «рівноапостольною»,  розбійник потрапив у 
рай, а гонитель християн проповідував Єванге-
ліє. «Для Бога нема нічого неможливого» – але 
Він хоче, щоб ми співпрацювали з ним. 

діла милосердя: 
ГрішНиКа НаВерНУти

На страсНУ П’ятНицЮ

Обтяжені, засмучені, невтішні, 
Прийдіть! Переступіть лишень поріг!
Ми всі на цьому світі такі грішні, 
Прийдіть і поклоніться аж до ніг. 
Дивіться: о, які болючі рани... 
Як плаче нині серце і душа. 
Як сумно, як жалобно нині в храмі 
Весь світ прийшов оплакати Христа. 

Не лаврами – колючим терням вкрили. 
Ясне чоло і золоте Його волосся, 
І на хресті вмирати залишили, 
Пробивши наскрізь руки й ноги босі. 
Струмками крові ллється із розп’яття. 
Велика жертва Сина і Отця. 
За всіх нас, мої сестри, мої браття, 
За всіх, з початку світу й до кінця. 

Надія КмЕтЮК
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БлаЖеННіший лЮБомир ГУзар: 
«ЩоБ Подолати ВідстаНЬ Від єГиПтУ до оБіцяНої 
землі, достатНЬо БУло Не БілЬше трЬоХ тиЖНіВ 
ПодороЖі. одНаК маНдріВКа триВала 40 роКіВ…
(роздумуючи над словами Блаженнішого)

Наталія ЗАГОРУЙКО, 
парафіянка Троїцького Василіянського Монастиря, 
м. Кам’янець-Подільський

Впродовж усього свого існування, людство 
несе сум за втраченим Раєм, бо не розуміє, 
що Рай – це гармонія буття, яку можна 
досягнути, дотримуючись моральних 
засад, або втратити назавжди, порушивши 
закони Всепорядку. У книзі розмов із 
журналістами, Блаженніший Любомир 
Гузар пропонує свій рецепт досягнення 
гармонії існування й вказує на три 
дороги, які має достойно подолати кожен 
християнин – дорога до себе, дорога до 
ближнього, дорога до Бога.

Розмову про шлях до себе, що є відповідни-
ком сократівського – пізнай самого себе – Бла-
женніший любомир розпочинає з тлумачення 
того, що власне означає любити себе. Він гово-
рить, що це передусім «бути собою, зрозуміти, 
хто я є, шанувати себе». наголошує на тому, що 
«не треба старатися бути тим, що інші хочуть 
бачити, а думати про те, як бути доброю люди-
ною, яка зможе шанувати сама себе». 

Враховуючи виклики сучасного суспільства, 
а особливо тотальну комерціалізацію життєвих 
цінностей, на прикладі добре відомих реклам-
них гасел  л. Гузар, вказує не лише на підміну 
вартостей, а й на всю абсурдність цих твер-
джень. Зокрема, іронізуючи, повторює добре 
відоме усім: «Що, ти не маєш такого холодиль-
ника? А твій сусід має. Якщо ти не маєш того, 
що має він, як можеш бути щасливим?». Аналі-
зуючи аргументацію рекламного дискурсу, зау-

важує, що справжнє щастя можна відчути лише 
тоді, коли маєш один-єдиний успіх, про який у 
рекламі не йдеться. на противагу вічній моло-
дості та красі, які неможливі, так би мовити, без 
того чи іншого товару, Блаженніший говорить 
про успіх у добродійності – можливості належ-
но реалізуватись.

Ключова ж роль у вихованні молоді має на-
лежати школі, яка, опираючись на тривалі вар-
тості, має зупинити процес деградації. Вказує на 
необхідність читати високу літературу, яка дає 
змогу замислитись, тоді як телебачення виховує 
ліниву безініціативну людину.

Разом з тим, батьки мають привчати сво-
їх дітей до того, що потрібно всього досягати 
власною працею, а не за гроші. Саме ці момен-
ти є ключовими у викоріненні такого явища як 
корупція: «Для подолання корупції, – говорить 
Блаженніший любомир, – належить насамперед 
докорінно змінити систему виховання, заново її 
будувати. А це духовна, не економічна програ-
ма. І лише тоді матимемо добру економіку, коли 
будемо мати морально здорових людей. Ми 
не покладаємось на власні здібності й людські 
якості так, як на гаманець чи рахунок у банку». 
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Відтак, не оминаючи однієї з найболючіших 
проблем нашого суспільства, кардинал Гузар 
водночас пояснює природу цього явища: «Ко-
рупцію не викорінити законами! Якщо все сус-
пільство просякнуте корупцією  – то як буде 
виконуватись закон? Хто його виконуватиме? 
Суспільство не переробиш законами  – його 
можна змінити лише вихованням». наголошує, 
що без викорінення цих моральних вад усі наші 
«розмови про демократію, справедливість, су-
дочинство, підприємництво – це фантазії». Без 
цих кардинальних змін ми будемо ходити по за-
мкнутому колі, або, ще гірше, – ставати жертва-
ми усталених порядків.

Торкаючись питання майнової етики, Бла-
женніший зазначає, що «не гроші є беззасте-
режним злом, але їх ужиток». Треба вміти бути 
багатим, адже багатство не є лихом. Однак воно 
може не лише спокушати людину, а й руйнува-
ти. Але де є межа? Блаженніший любомир за-
значає, якщо «гроші є тільки засобом, то вони 
є корисною річчю, бо за їх допомогою можна 
зробити багато доброго, але якщо вони стають 
божком, то це вже небезпечно». Пояснюючи 
значення виразу «Блаженні вбогі духом», вка-
зує на те, що це не означає, що блаженні бідня-
ки: «Убогі духом – це ті, хто розуміє, що багат-
ство потрібно вживати на добро». 

Застерігає від показового добродійства, яке 
так люблять демонструвати можновладці. Така 
благодійність є самообманом «за зразком від-
мивання грошей таке собі “відмивання душі”», 
яка б насправді могла очиститися тоді, коли б 
повернула награбоване… Водночас ми повинні 
пам’ятати про відпочинок, адже працювати без 
відпочинку – означає не берегти здоров’я, ни-
щити себе, що є гріхом. це порушення заповіді 
«не вбий!».

Із ретроспективи минулого говорить про 
наслідки комуністичного виховання та постко-
лоніальний синдром, в наслідок якого не лише 
втрачається національна ідентичність, але й 
відчуття відповідальності, тоді як демократія – 
це «відповідальність кожного громадянина за 

загальне добро». Відтак, хоч ми прагнемо демо-
кратії, але вона «є важкою системою, яка потре-
бує політичної та культурної зрілості». 

Блаженніший любомир Гузар, розуміючи 
прагнення українців покращити свій рівень 
життя, наводить промовистий біблійний при-
клад про вихід ізраїльського народу з єгипет-
ської неволі, який не лише дає зрозуміти чому 
ми так живемо, а й актуалізує необхідність пе-
ревиховання, адже недостатньо лише бажан-
ня  – необхідна зміна покоління, яке не буде 
мислити по-рабськи: «Щоб подолати відстань 
від Єгипту до Обіцяної землі, достатньо було не 
більше трьох тижнів подорожі. Однак мандрів-
ка тривала 40 років – доки не вмерло покоління, 
яке народилось і жило як раби». 

Водночас Блаженніший наголошує, що не 
варто боятись переломних моментів та криз, бо 
криза – це час, коли ми починаємо замислюва-
тись над найголовнішим. це не лише час вели-
ких переживань, але й час акумуляції свого по-
тенціалу та використання нових можливостей. 
не випадково слово «криза» з грецької означає 
«суд», тобто час, коли ми розпізнаємо, що є до-
бром, а що є злом. 

на шляху до ближнього маємо подолати не 
лише власний егоїзм, а зрозуміти значення дру-
гої добре відомої усім заповіді – «люби ближ-
нього свого як себе». Блаженніший любомир 
Гузар робить тут вагоме уточнення: «любити 
“всіх” – це абстракція, а “кожного” – ні, це дуже 
конкретно». любити ближнього  – це щоден-
на практика, це здатність допомогти, бажати 
не лише добра, але й бути готовим окупити 
це прагнення «якоюсь жертвою, прикрістю чи 
трудністю для самого себе». 

Ми маємо чітко усвідомити, що ця заповідь 
не є проявом сентименталізму чи слабкості. 
любити ближнього – означає й любити Бога, бо 
ближній є Його творінням, а чи можна любити 
Бога, а ближнього ні? ця заповідь не має бути 
фразою, ми маємо її усвідомити. ця заповідь не 
вияв якоїсь надмірної доброти чи послуги. це 
найперший закон перебування нас на Землі, за-
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порука існування нашої планети, бо нелюбов 
породжує знищення усього. Точки військових 
конфліктів це безапеляційно засвідчують. 

Але про любов до ближнього говорить не 
лише у контексті міжособистісних стосунків, а 
й у політичній площині, розвінчуючи зручний 
слоган «любов до України», адже ця любов ні до 
чого не зобов’язує, і можна говорити палкі, пре-
красні слова про любов до України досхочу. не 
треба любити Україну. любити треба українців, 
жителів цієї країни: «Політик-демагог розпи-
нається: люблю Україну! Може, і так, але що з 
того, якщо він не любить українців?». Також 
Блаженніший любомир додає, що «любов до 
людей, до тих, хто є представником українсько-
го народу, хто живе в цій країні – це справжній 
патріотизм». 

Одним із аспектів міжособистісної взаємодії 
є конкуренція – двигун розвитку. «Визнати, що 
виграв інший, – говорить любомир Гузар, – це 
проявити смиренність». Інша справа, що лише 
«людина, свідома своєї власної гідності, по-
важає свого противника […] У суперництві 
тільки людина низького духовного розвитку 
буде ненавидіти і мститися», але якщо перемогу 
здобувають нечесно і люди це толерують – «це 
суспільна трагедія […] нечесний виграш не 
принесе слави. Так людина отримує нагороду, 
посаду, роботу, але ця особа себе безнадійно 
принизила». 

на шляху до Бога людина має осягнути при-
значення церкви, сенс молитви та релігійних 
звичаїв, а не сліпо виконувати певні приписи. 
«церква, – зазначає Блаженніший, – це щось не 
тільки особисте, – це людина для людини задля 
і через Бога. […] церква – це Божа присутність. 
це не набір зобов’язань – щонеділі й на свята 
маєш бути в храмі, те робити, а того не роби-
ти, говорити так, стояти так. Бути на Службі 
Божій  – це бути в гостях у Господа». Призна-
чення молитви – бути разом з Богом, але, чи ми 
вживаємо певні молитви, чи не вживаємо слів, 
а молимося без них – це другорядне, бо слова 
просто допомагають контролювати себе. Як за-

уважує Кардинал любомир, дуже мало людей 
здатні молитися без слів, – бути з Богом без слів.

Що стосується посту – то людина має чітко 
усвідомлювати суть цієї дії, бо це не примус, а 
важливий засіб самоконтролю, бо Христос хоче 
милосердя, а не жертви. Блаженніший любо-
мир Гузар вчить: «Піст – це не ціль, а засіб опа-
нувати свою душу. Дієта – це те, що багато лю-
дей робить з любові до тіла, чи задля того, щоб 
гарно виглядати, чи щоб бути здоровим. Піст – 
це те саме, але з любові до душі». 

Звертаючись до концепції прав людини, лю-
бомир Гузар пояснює, що в її основі є христи-
янські засади. це найперше стосується поняття 
гідності людини, яке «ґрунтується на тому, що 
людина є Божим творінням. А права виплива-
ють із того основного факту – створення. […] 
Бог створив людину для певної мети, яка поля-
гає в тому, щоб бути з ним. А щоб дійти до цієї 
мети, особа одержує певні права». не підтри-
муючи ліберальних мислителів, Блаженніший 
підкреслює, що «людина отримала волю, розум 
і права, щоб прямування до Бога було вільним 
актом», а не для того, щоб робити, що хочеш. 
Ми маємо пам’ятати, що право одної людини 
обмежується правами іншої.

Глибокі роздуми любомира Гузара  – най-
перше  – це результат його власної внутріш-
ньої роботи над самим собою. У словах Бла-
женнішого маємо не лише безцінний досвід 
морального удосконалення, але й щоденні 
дороговкази. Головне завдання його науки  – 
науки без надмірного пафосу  – допомогти 
нам осягнути закони перебування людини з 
її Творцем та сприяти духовному зміцненню. 
Саме тому слова Блаженнішого не лише ви-
ховують  – вони мають терапевтичний ефект, 
здатність зцілювати, бо з безмежної мудрості 
проростає любов, а не фальш, яка породжує 
фарисейство. Блаженніший постає перед нами 
у постаті Мудреця, доброго Вчителя, а його 
філософсько-афористичний стиль мислення 
захоплює – головне ж наше завдання – дослу-
хатись, захотіти почути.  
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о. Володимир КУСИЙ, ЧСВВ

Тихенько пливуть Божі й людські хвилини,
не повільно й не швидко – 
так щоб були життям.
Крапля за краплею, немов крізь пальці,
проходить людське земне буття.
СЛОВО… Як же ж часто зворушує серце.
Хвилина, миттєвість – все раптом змінилось.
Життєвий момент перемінює нас – 
на світ появляється нова людина…
 
Земне життя  – це захоплююча мозаїка різ-

них моментів, хвилин, котрі кожна людина 
переживає по-своєму. Багато з них глибоко 
проникають у нашу свідомість, певним чином 
окуповуючи людське серце, думки, пам’ять. 
Одного дня ми розуміємо, що все це стало час-
тиною нас самих, частиною нашого життя. 

Щоправда, є ще інша сторона цього непро-
стого явища. Одні моменти промовляють до 
людини, збагачуючи її життєвий досвід. не-
мало інших епізодів якось проходять, не за-
тримуючись. А деякі, спритно висмикуючись з 
наших рук, спливають крізь пальці та замовка-
ють назавжди. Саме у такі моменти в людини 
повинна народитися турбота, певне хвилюван-
ня про добре пережиття цих хвилин досвіду – 
про добрі очі та добрий слух. І все це для того, 
щоб уважно вдивитися у ці дуже короткі мит-
тєвості, щоб почути, що вони з собою несуть, 
щоб зрозуміти благословенну благодать даної 
Всевишнім життєвої хвилини.

Час благословенної ласки… не тієї, що вчо-
ра, – ця вже минула. Тієї, що сьогодні, саме у 
цій хвилині. людина повинна побачити її, по-
чути, вловити. Кожен з нас має у собі цей чу-
довий дар від Бога, який є першим кроком 
особливого музичного дарування – чути при-
роднім людським слухом. цей дар для повно-

цінних слухом абсолютно очевидний. людина 
настільки до нього призвичаїлась, що часто 
якось його недооцінює, а відповідно не вико-
ристовує до кінця.

Третє тисячоліття – це епоха цивілізації зо-
браження. Сьогодні людські зорові враження 
реально домінують над іншими, а формування 
слуху, чутливість до багатства звуків десь роз-
порошилася і відступила на другий план, щоб 
не сказати, що взагалі відійшли у забуття. Су-
часна людина більше працює очима, ніж вуха-
ми. Ми хочемо почути тільки те, що бачимо. І 
на превеликий жаль, все це закінчується тим, 
що людина таким чином максимально обмеж-
ує свій контакт з правдивою життєвою реаль-
ністю. Чому так відбувається?

Сьогоднішню філософію переживання 
життєвих хвилин досить вдало розкриває 
гасло  – Швидко! Багато! Міцно! Такий стиль 
життя абсолютно виключає так звану хвилину 
спокою, внутрішньої тишини. Сьогодні мало 
молоді, яка здатна жити хвилиною мовчання. 
Радше спостерігаємо втечу від аналізу жит-
тєвих уроків. Звідси випливає наступна теза: 
хвилина мовчання стає нестерпною, її пробу-
ють заглушити різними способами. А галасли-
вий світ, особливо молодому поколінню, допо-
магає в цьому впевнено та плідно.

слУХаймо БоЖі ХВилиНи земНоГо Життя…
(дУХоВНі роздУми)
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Мовчання в людині відновлює чутливість 
до різних звуків, які приходять, як із зовні, 
так і з внутрішнього єства людини, з її сер-
ця. це стає свого роду дзеркалом, в якому 
людина може поглянути на себе, відчути свої 
думки, активізувати свої бажання. Звідси і 
випливає розуміння важливості внутріш-
ньої тишини в житті людини. Бо кожен має 
можливість чітко побачити, що реальність, 
правда не є аж такою однозначною. 

Світ сьогодні притягує людину багатьма 
образами, торкає різними звуками, інколи 
дуже вражаючими. Що вибрати?.. За яким 
голосом йти?.. У серці людини відбувається 
вибір того, чи іншого рішення. Таким чином, 
без відповідної чутливості серця, без вміння 
добре слухати нам буде завжди надзвичайно 
важко зробити правильний вибір.

Хто я?.. Звідки моє походження?.. Куди 
прямую?.. Яка конкретна мета мого жит-
тя?.. Ким для мене у всьому цьому є Господь 
Бог?.. 

ці та інші подібні питання, що досить часто 
виникають у людському серці, є не просто ре-
колекційно-духовним домашнім завданням. 
Кожна хвилина внутрішньої тишини насправ-
ді може стати засівом золотого зерна Божих і 
людських думок, слів, запитань.

ця гарна історія може промовити до не од-
ного з нас. 

 – Хто ти? – запитав якось одного старця-му-
дреця юнак.

 – Хто я?.. А ти послухай цю історію, мож-
ливо, вона тобі це пояснить – відповів старець-
філософ і розповів юнакові зовсім простеньку, 
але так повчальну історію, що послужила до-
брою життєвою наукою:

«Заходить сонце… на горизонті з високих 
мурів міста чітко можна побачити дві людські 
тіні, що обнімаються.

– це матуся і татко – подумало невинне ди-
тяче серденько.

– це друзі, які зустрілися через багато ро-
ків – подумало дуже самотнє серце.

– це купці, які вигідно уклали вигідну тор-
говельну угоду – подумало серце, скупе та гро-
шолюбне.

– це маленька донечка обіймає свого батька, 
що повернувся з далекої подорожі – подумало 
осиротіле батьківське серце, що страждає за 
померлою дитиною.

– це щасливі закохані – подумало серце, що 
мріяло про єдину вірну любов на все життя.

– це двоє б’ються – не на життя, а на смерть, – 
подумало жорстоке серце убивці.

– це коханці-зрадники – подумало розбите 
та покалічене подружнє серце.

– не мають що робити, та й обнімаються, – 
подумало серце черстве і заздрісне.

– Як це гарно, коли люди обдаровують себе 
навзаєм обіймами Христового миру,  – щиро 
зраділо серце щасливого ченця».

Старець закінчив свою розповідь порадою: 
«У кожний подібний момент маєш можли-
вість бачити самого себе саме таким, яким ти 
є насправді. Часто і дуже глибоко аналізуй свої 
думки, вони можуть розповісти тобі набагато 
більше про тебе, ніж навіть найкращий учи-
тель…»

Кожна думка, кожен життєвий момент го-
ворить людині про неї певні речі – хто вона по 
суті… Але важливішим є той факт, наскільки 
уважно ми потрапимо вслухатися в конкретну 
хвилину життя. Бо інколи людина панічно бо-
їться, що там не буде нічого… Що знайде там 
певну порожнечу… печаль… а навіть відчай. 

Вчімося цього так непростого мистецтва: 
спокійно вслухатися в кожну життєву хвили-
ну, в кожен момент, що переживаємо. не за-
бувайте, що кожного разу саме в такі хвилини 
Господній Сіяч виходить сіяти своє золоте зер-
но. навіть найменше зеренце, кинуте Спасите-
лем в ту чи іншу життєву мить, може цілковито 
перевернути людське життя. 

Господь вже давно оживив та освятив кон-
кретне зерно, призначене виключно для кож-
ного з нас. Одного тільки Христос не міг зро-
бити до цього моменту: увійти туди, де це Боже 
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слово зможе закріпитись. Серце людини, для 
того, щоб прийняти, вдихнути Боже натхнен-
ня та йти далі попри все, повинно відкритись 
цілковито. А цього ніхто ніколи не в силі зро-
бити, окрім самої людини.

Чи наші очі відкриті?.. Чи наші вуха не є за-
криті на голос Бога?.. Можливо, ми вже давно 
осліпли, стали глухими: не бачу Бога, не чую 
Його?..

Але Ісус живий! Саме у цю життєву хвилину 
Христос посилає нам ще одну ласку. Достатньо 
лише з вірою попросити Його: Господи, вчини, 
щоб я прозрів, щоб міг бачити, щоб зрештою 
зміг почути… Але завжди при цьому будьмо 
готовими відповісти, коли Ісус запитає: «Чи 
сам ти віриш в те, що просиш, віриш, що Я 
можу і хочу тобі допомогти?»

Сьогодні більше, ніж будь-коли, потрібно 
бути свідомим гріха, який присипляє чутли-
вість, вразливість і робить затверділим людське 
серце, яке автоматично стає джерелом багатьох 
непорозумінь і людських драм. 

В чому ж причина людського гріха?.. напев-
не в тому, що ми бачимо тільки те, що хочемо 
бачити… чуємо те, що хочемо почути. А що ж 
далі?.. А далі людина, абсолютно консеквентно, 
як тільки виникає така потреба, тобто «застав-
ляє життєва ситуація», сама собі вибудовує 
вигідну для себе правду. Закінчується вся ця 
хитра та лукава мудрість тим, що людина ав-
торитетно вимагає толерантності в ім’я всемо-
гутньої людської свободи. А звідси і висновки 
нашої так званої особистої правди: все у житті 
можна спростувати і звести нанівець. 

Саме тут варто пригадати єдину правду для 
всіх. Уже третє тисячоліття голос Христа Бога 
авторитетно промовляє до всього людства: 
«Будьте відважні… Я є… не бійтеся…» Слово 
Боже має велику силу. Золоте зерно Спасителя 
світу здатне втихомирити найбільшу життєву 
бурю, найстрашніший життєвий шторм. По-
трібно тільки почути Його голос і повірити у 
почуте. Багато бо тих, хто чує – але не всі хо-
чуть повірити.

Один монах відвідав свого товариша у вели-
кому місті. Вони зустрілися на ринку, а там за-
вжди великий рух і страшенно шумно. Через 
деякий час монах, якось по-дитячому весело, за-
питав свого друга: «Чуєш, як чудового виспівує 
ця малесенька пташина…» Товариш був зди-
вовано вражений, як у такому базарному шумі 
його друг монах міг почути спів якоїсь пташки. 

натомість чернець далі сказав: «люди чу-
ють тільки те, що вони хочуть почути... А зараз 
дивись, що буде». Сказавши це, він витягнув 
монету і кинув її перед собою. Монета проко-
тилася, легенько подзвонюючи. Відразу ж бага-
то людей повернулися на цей звук і кинулись 
шукати монету. А монах спокійно, весело та 
впевнено пішов зі своїм товаришем у сторону, 
звідки доносився прекрасний спів.

Бог обдарував нас пречудовим даром слуху, 
щоб ми уважно прислухалися до кожної хви-
лини нашого життя, по котрих йде Він сам, за-
сіваючи Свої золоті слова, що постійно звучать 
неповторною Божою музикою, прекрасною 
Божою лірикою. А від них життя людини легко 
може перетворитися на благословенну гармо-
нію душі і тіла вже тут на землі… 
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бр. Лука ГОРГОтА, ЧСВВ

Кожен, хто прожив якийсь проміжок 
свого життя розуміє, що наше життя є 
сповнене страждання і терпіння в різних 
життєвих ситуаціях. Певні терпіння, які 
стаються в житті, приносять дискомфорт, 
неприємні відчуття чи переживання. 
Врешті-решт фізичні обмеження, внаслідок 
важкої недуги. Часто ці обмеження 
викликають психологічні страждання чи 
самонавіювання. Тому виникає питання: 
чому і для чого існують страждання у світі?

нерідко нам доводиться чути таку дум-
ку, що «така воля Божа». Або ж «Бог так дав 
йому». Тому може виникати таке бачення, що 
уособлює християн як осіб, які отримують 
«задоволення» від того, що мають страждан-
ня. Бог тоді постає суддею, якому подобається 
спостерігати за тим, як Його творіння терпить 
певні труднощі чи вади. Для того, аби Його 
благали, щоб Він змилосердився над кимось. 
Чи те, що наче Бог має своїх улюбленців, яким 
дає економічні блага, здоров’я. Іншим лише 
економічні, фізичні незручності. До того ж, 
наше розуміння Святого Письма може ґрун-
туватися лише на тому, що страждав Ісус 
Христос. новий Завіт часто подає нам страж-
дання як блаженство, завдяки чому ми лише 
так можемо наслідувати Христа.

Проте природно, коли людина боїться пев-
них терпіннь, болю, страждання. Адже ніх-
то з нас не любить того, що спричиняє біль. 
Тому, читаючи Святе Письмо, зауважимо 
багато моментів, де виявляється співчуття 
і розуміння до страждаючого під час різних 
життєвих ситуацій: втрата близьких і рідних, 
війни, посуха, рабство, несправедливість, со-
ціальна нерівність, свавілля зі сторони вла-
ди. З вибраного народу лунає до Бога плач, 

голосіння, лемент, прохання про допомогу. 
Чи у часах окупації іншими народами, пе-
ребування у неволі, чи несправедливості зі 
сторони власних царів чи духовенства. Бог 
є тим, що вислуховує і посилає допомогу. 
Бачимо приклад земної місії Ісуса Христа, 
який бачачи страждання людей: сліпих, ка-
лік, паралітиків, німих, хворих чи біль і сум 
родичів за померлим, йде на зустріч стражда-
ючим. Зцілює їх, в окремих моментах навіть 
не вимагає особистого визнання віри чи про-
хання. Христос дає зрозуміти, що Він є тим, 

Наш ЩодеННий «Хрест»
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хто звільняє людину від терпінь. Терпіти біль 
є не лише не природньо, але й людина до сво-
го гріхопадіння була призначена для життя 
у Бозі. Але не зважаючи на хресну смерть, 
Воскресіння і Вознесіння Христа, терпіння є 
надалі. «Чи станеться у місті якесь лихо, що 
його Бог не спричинив би?» (Ам. 3:6). 

насправді Бог не є творцем зла на землі. 
Господь лише допускає, щоб певні негаразди 
чи труднощі сталися у нашому житті. При-
чиною нашого страждання є гріх. Через грі-
хопадіння, у яке впала людина, в світ увійшов 
гріх, що є злом. це зло спричиняє не лише 
смерть, але й терпіння. Часто ці терпіння 
спричиняє собі сама людина внаслідок влас-
них амбіцій, зловживання, гордості, бажан-
ням бути всюди першим, щоб до моєї думки 
прислухались. Тому чимало конфліктів ви-
никають саме на цьому ґрунті. 

Кожен з нас має від Бога дар свободи. Ми 
здатні робити вибір між добром і злом. Тому 
чимало війн, техногенних катастроф, аварій, 
нещасних випадків стаються з вини людини. 
З бажання володіти, керувати, бути всюди 
першим, комусь щось доказати, що я найго-
ловніший. Тому, коли у світі ми бачимо зло, 
є несправедливо говорити, що Бог є ініціато-
ром нашого страждання. Або ж «Така воля 
Божа». Чимало терпінь, які трапляються в 
житті є спричинені нашою некомпетентніс-
тю, безвідповідальністю, чи людина просто 
робить помилку за помилкою. Внаслідок 
чого страждає не лише особисто, але прино-
сить терпіння для інших. 

Коли ж будемо роздумувати на тим, чому 
Бог допускає певні терпіння для кожного з нас, 
можемо зауважити, що кожен має свої пробле-
ми, турботи, виклики, пережиття, страждан-
ня. Бог посилає людині стільки, скільки вона 
може насправді витримати. Дає кожному з нас 
свій хрест. Проте Бог не дає нам для того, аби 
ми самі щось Йому чи собі доказали. людина 
не має забувати, що вона є найперше творін-
ням, яке окрім певних сил, має свої обмеження. 

Тому часто в часі терпінь особа може себе по-
чувати пасивною або вважати безпомічною. В 
таких випадках ми можемо в молитві зверну-
тися до Бога, який завжди допоможе.

Бувають моменти, коли кожен з нас може 
перебільшувати своїм «хрестом» вважаючи, 
що мені є найгірше. Але поруч можуть бути 
люди, які матимуть більші проблеми ніж ми. 
Причиною цього є те, що ми не вміємо че-
кати. Хочемо все і одразу. Та, щоб побачити 
певні плоди виховання, праці, досягнень  – 
потрібен час. Приклад ми можемо побачити 
в житті. Хтось хоче, щоб діти одразу добре 
вчились, слухали, щоб студент знав те, що 
хоче викладач. Одразу хочемо жити добре 
у нашій державі, не приклавши зусиль. на-
томість ховаємось за чужими спинами. Або 
ж хотіти, щоб наші солдати, які прийшли з 
війни, одразу були «адекватними» людьми. 
Десь не замислюємось, що не пережили того, 
що вони. Тому маємо дати час як для них, так 
для себе, щоб був результат. Ми забуваємо, 
що Євангеліє говорить допомогти тому, хто 
має потребу: «Істинно кажу вам: усе, що ви 
зробили одному з моїх братів найменших  – 
ви мені зробили». (Мт. 25:40). Вміймо допо-
могти нести «хрест» нашого ближнього. 

неодноразово терпіння виникають із 
страху прийняти реальність, особливо коли 
щось потрібно змінювати в собі. Можемо по-
бачити чимало гірких прикладів у життєвих 
ситуаціях, коли в родині, сім’ї, на роботі не 
говорять одне з одним. Існують певні упе-
редження чи страхи один перед одним. Але 
і ніхто не хоче їх почати руйнувати. Внаслі-
док чого є терпіння, від яких страждаємо не 
лише ми, але й інші?

 Для прикладу хотілося б навести одну іс-
торію, що відбулася в малому французькому 
провінційному містечку, в якому жив один 
чоловік. Він був важко хворим, внаслідок 
чого не міг ходити і був змушений пересу-
ватися в інвалідному візку. Проте знаходив 
підтримку у своїх друзях і парафіяльного 
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священника, що кожного дня приносив йому 
Причастя. А кожної неділі приходив у гості. 
Але одної неділі священик прийшов радіс-
ним і сказав до чоловіка: «Я дістав для тебе 
путівку на прощу до люрду. Їдь. Я, твої друзі 
і парафіяни будемо тут молитися за тебе, щоб 
Господь зцілив тебе». Спершу чоловік дуже 
втішився. Та пізніше відмовився від поїздки, 
посилаючись на погане здоров’я, що не зможе 
перенести подорож. Згодом у його щоденни-
ку було знайдено запис: «Якщо я зцілюся, це 
надзвичайно чудесно… Але коли я буду здо-
ровий, мені доведеться шукати собі роботу. 
Держава більше не буде платити мені пільги. 
Мої друзі не будуть мене відвідувати і жалі-
ти. Більшість речей мені треба буде робити 
самому. Краще залишити все як є».

Зате великою таємницею залишатиметь-
ся для нас терпіння, на які ми не матимемо 
жодного обґрунтування. Тим більше, вони 
для нас виглядають несправедливо. Особливо 
коли бачимо, що багато дітей народжуються 
з певними хворобами чи фізичними вадами: 
зору, слуху, мови чи не мають кінцівок рук і 
ніг. Або коли дізнаємося, що маємо важку не-
дугу, яка є невиліковною. Чи пережили жор-

стокий обман зі сторони роботодавців, що на 
певний час позбавили нас платні. Комусь це 
могло коштувати здоров’я або засобів праці 
(рук чи кінцівок). Саме на ці питання ми не 
знайдемо відповідей у людей. Відповідь ми 
знайдемо лише у Бозі. Коли особисто звер-
немось до нього, так само як Йов, який за-
знаючи страждань, вимагав у Бога відповіді. 
Саме в таких випадках проявляється наша 
віра в Христа і в тому, чи є я справжнім Його 
учнем. Ісус Христос на власному прикладі по-
казав терпіння наклепів, приниження, обмов, 
побиття, врешті мученицької смерті на хресті. 
Також приклад багатьох святих мучеників, 
які вміли терпіти муки, катування, важкі хво-
роби, щоб якось уподібнитись до Христа.

Певні терпіння, що стаються у нашому 
житті, завжди мають стимулювати до осо-
бистої молитви (розмови) з Богом. Бог є тим, 
що обов’язково дасть нам відповідь чому ми 
терпимо. Чи внаслідок особистого гріха, по-
кутуючи за нього. Терпимо для того, щоб 
вийти з тієї «ями», в яку потрапили. Або ж 
через наші терпіння Бог хоче дати нам сили, 
щоб зробити нас прикладом Його правдиво-
го учня. 

Віра в Бога має три основні прояви, на яких 
вона базується і розвивається:

Молитва – стукає в двері.
Піст – переконує, домагається, здобуває.
Милосердя – одержує.

Усі три вони стисло між собою з’єднані 
та залежні. Молитвою, постом і ділами ми-
лосердя нам потрібно під час святого вели-
коднього посту відновляти наше духовне 
життя, просити ласки щирого навернення до 
Бога та переміни нашого життя.

«Тому, що ми не постили, нас прогнано з 
раю. Отож, чинім піст, щоб до нього повер-
нутися! Хіба не бачиш, що лазар через піст 
увійшов до раю? не оправдуйся неміччю тіла 
і слабістю! це ж ти не переді мною оправду-
єшся, але перед Тим, що все знає... Правди-
вий піст – це усунення гріхів. «Усувай усяке 
братання з неправдою» (Іс. 58:6). Подаруй 
ближньому  образу. не їси м’яса, але пожи-
раєш брата. Гнів – це пияцтво душі, бо він її 
приголомшує, подібно як вино» 

(Св. Василій Великий»)

молитВа – Піст – милостиНя
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О, Господи, Сотворителю і Життєдавче! Сьо-
годні я дякую Тобі за безліч краси в цьому світі. Дя-
кую Тобі за те, що земля дає свої плоди; за їжу, яку 
ми маємо з цих плодів. Я радісно дякую Тобі за все, 
що Ти сотворив, за денний пожиток і напій.

Отче, дякую Тобі за моє тіло, яке Ти сотворив 
у такий спосіб, щоб потребувало плодів землі, 
щоб розвиватися і таким чином Тобі служити. 
Дякую за всіх тих, які своєю працею дають усе, що 
потрібно до життя. Дякую за тих, що діляться з 
іншими й тих, що поза хлібом земним прагнуть 
небесного. Я дякую за тих, що, не маючи сьогодні 
що їсти, через Тебе отримують допомогу від до-
брих людей.

Отче, сьогодні розпочинаю постити. Я хочу по-
стити тому, що Ісус Христос постив, усі пророки 
і апостоли теж постили. Я жертвую Тобі цей день 
посту. Через піст хочу чути Тебе краще і більше 
жити Твоїм Словом. Сьогодні хочу навчитися ба-
чити Тебе в усьому, незважаючи на речі, які навколо 
мене. Я буду постити охоче й молю Тебе, допомо-
жи всім тим, які через голод упали в розпач і злість.

Я хочу пожертвувати цей піст за мир у світі. 
Війни починаються із заздрості й жадоби матері-
альних благ. Отче, я прошу Тебе за людей, засліпле-
них і спраглих багатств. Їхні душі обтяжені мате-
рією, не розуміють справжніх цінностей.

Я теж настільки засліплений у своїх почуттях, 
що навіть не дякую Тобі за те, що маю. Перепро-
шую Тебе за надмірне й помилкове вживання слів, 
тому що неправильно оцінював їхню вартість.

Хочу, щоб мій сьогоднішній піст наблизив мене 
до Тебе, і щоб любов до ближнього зросла в мені. 
Нехай сьогодні піст дасть мені  краще розуміння 
Євхаристійного Хліба. Хай моя віра зростає під час 
цього часу. Отче, я приймаю піст, бо знаю, що буду 
більше спраглий Тебе. Із вдячністю пригадую слова 
Христа: «Блаженні голодні і спраглі, вони успадку-
ють Царство Небесне». Хай піст зробить моє сер-
це спраглим Тебе, як суха земля прагне дощу.

Також хочу краще розуміти голодних і вбогих 
людей, які не мають достатків. Дай мені зрозумі-
ти їх справжні потреби, щоб міг більше допомага-
ти іншим.

Особливо, хочу пам’ятати, що я гість на цій 
землі і колись заберу з собою тільки мою любов і 
добрі діла. Дай мені зрозуміти, що навіть, якщо я 
щось маю, то воно не моє, а Ти тільки його дав мені 
для користування.

Я прошу Тебе ласки покори, щоб я був схильний 
до Твоєї волі і позбувся самолюбства та пожад-
ливості. Хочу залишити погані звички, ослабити 
пристрасті і відчинити глибину своєї душі до Тво-
го очищення. Бажаю уподібнитися Христові в Його 
переживаннях і боротьбі із спокусами.

Богородице Діво, визволи моє серце від спокус. 
Дай мені ласку витримати в пості. Я приношу 
труднощі цього дня, як жертву за інших людей. За 
Твоїм заступництвом хай кожне зло і спокуси са-
тани відійдуть від мене. Навчи мене, Богородице, 
як постити і молитись, щоб уподобатись Хрис-
тові і наслідувати Святого Духа. Амінь! 

молитВа На Час ПостУ
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§ 1. Покутна практика посту, покаяння та стри-
маності, метою якої є надолуження за вчинені 
гріхи та осягнення більшої досконалості задля 
особистого освячення, – це найдавніша традиція 
Української Греко-Католицької церкви.

§ 2. Усі вірні зобов’язані постити в такі періоди 
церковного року:

Великий піст і Страсний тиждень; 
Петрівка – від понеділка після неділі всіх святих 

до навечір’я празника Святих Верховних апостолів 
Петра і Павла (включно); 

Успенський піст (або Спасівка) – від свята Пере-
несення Чесного і Животворного Хреста та Мака-
вейських мучеників до навечір’я Успіння Пресвятої 
Богородиці (включно); 

Різдвяний піст (або Пилипівка) – від дня після свя-
та Апостола Пилипа до навечір’я Різдва Христового:

1) у перший день Великого посту і Страсну 
п’ятницю  – суворий піст, тобто слід утримуватися 
від вживання м’ясних і молочних продуктів та яєць, 
а також страв, які містять ці продукти;

2) у перший тиждень Великого посту і впродовж 
усіх днів Страсного тижня потрібно утримуватися 
від споживання м’ясних продуктів і страв;

3) у понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів 
Великого посту слід утриматися від споживання 
м’ясних продуктів і страв; у вівторок та четвер дозво-
лено всі види їжі;

4) в інші пости церковного року вірні зобов’язані: 
у середу та п’ятницю утримуватися від споживання 
м’ясних продуктів і страв; у понеділок, вівторок та 
четвер дозволено всі види їжі.

§ 3. Усі вірні зобов’язані дотримуватися посту в 
такі дні: навечір’я Різдва Христового, навечір’я 
Богоявління Господнього, Усікновення Чесної 
голови святого Івана Хрестителя, Воздвиження 
Чесного і Животворного Хреста.

§ 4. У всі п’ятниці року, окрім випадків загаль-
ниць, храмового та дванадцяти свят, належить 
утримуватися від м’ясних продуктів і страв.

§ 5. У всі дні посту та періоди загальниць вірні 
зобов’язані утриматися від організації та участі 
в гучних забавах, весіллях, танцях, розвагах та 
інших подібних заходах.

§ 6. Стосовно звільнення від обов’язку посту по-
трібно дотримуватися таких положень:

1) Загальницями в УГКц є періоди: 
– від Різдва Христового до навечір’я Богоявління; 
–  від неділі Митаря і фарисея до неділі Блудного 

сина;
– від Пасхи до Томиної неділі; 
– від Зіслання Святого Духа до неділі Всіх святих;
2) немає посту в суботи, неділі та дні святкуван-

ня нового року (31.12– 01.01) і незалежності України 
(24.08);

3) від будь-якого обов’язку посту звільняються: 
–  діти до 14 років та особи, яким виповнилося 

60 років; 
–  важкохворі; вагітні; матері після пологів і ті, що 

годують грудьми;
–  ті, що подорожують (якщо час подорожі переви-

щує вісім годин);
– ті, що важко працюють;
– ті, що харчуються зі столу інших;
– убогі, котрі живуть з милостині;
4) в окремих випадках звільняти від обов’язку по-

стити може місцевий ієрарх, заохочуючи в цьому разі 
вірних до здійснення діл побожності та милосердя.

§ 7. Поза межами території верховноархиєпис-
копської церкви стосовно цього слід дотримува-
тися місцевих звичаїв.

оФіційНі ПриПиси ПостУ
(за нормами партикулярного права УГКц – канон 115)
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о. миколай мИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Екзорцизм (від грец. «екзорцізмос») є про-
цедурою вигнання злих духів чи бісів, тобто 
надприродних істот, із одержимих людей 
завдяки певним церковним обрядам, 
молитвам тощо. В неодного вже через спо-
стерігання за феноменом екзорцизму про-
будилась віра у Творця всього. Твердять, що 
найпершим екзорцистом був не хто інший, а 
сам Ісус Христос. «Диявол – не метафора і не 
абстрактне поняття, а особистість, безтілес-
на, але все-таки особистість»,– мовить голо-
вний екзорцист Ватикана о. Габріель Аморт.

У св. Писанні не раз можна знайти, що нечис-
тих духів виганяв сам небесний Спаситель. на-
приклад, відповідно до біблійної дійсності Ісус ви-
гнав диявола із чоловіка, що перебував у синагозі 
(пор. лука 4:33-36). Після заходу сонця Ісус оздо-
ровлював різних недужих, яких до нього приво-
дили інші, клав на них радо руки тощо. Із багатьох 
виходили тоді біси, котрі знали, що це чинить 
Христос, називаючи Його Божим Сином. Месія 
ж їм погрожував та заодно забороняв щось про 
Себе передчасно казати (пор. лука 4:40-41). Тра-
плялось, що диявол, який є прадавнім джерелом 
всяких зол та творцем брехні, наважився безсо-
ромно виявити велику неправду і самому Синові 
Отця з неба, спокушаючи Його протягом сорока 
днів у дикій пустелі (пор. лука 4:1-13).

наш Господь підкреслював у розмові з учня-
ми, що злих духів можна теж вигнати шляхом 
молитви та посту. Спосіб вельми ефективний по-
всякчас! Стає відомим і те, що Спас вигнав аж... 
сім злих духів із Марії Магдалини. До розпусної 
поведінки її спонукали, отже, і ті темні сили в 
ній. І сьогодні так буває у модерному суспільстві, 
котре не вільне від найтяжчих прогрішень. на-
віть Юда-зрадник був у стані одержимості, коли 
зрадив Христа. Часто про це забувають, що са-
тана теж спричинився до цього ганебного кроку, 

винять тільки Юду. «Ввійшов же сатана в Юду, на 
прізвище Іскаріот, що був з числа дванадцятьох, і 
він пішов умовитися з первосвящениками та на-
чальниками, як би його видати» (лука 22:3-4). 
Якраз через шматок хліба Юда став одержимим, 
який отримав від Ісуса (пор. Йоан 13:26-27). 

немало осудові вчинку Іскаріота та його 
самого приділяється в часі Великого Посту, 
особливо у літургійних текстах, різних піснях 
тощо... Часом аж, мабуть, трохи забагато. Але 
складається враження, що подібне в рамках 
історії спасіння людського роду було перед-
бачене у Божих планах ще давніше. Так сам 
Спаситель мовить до Юди, немовби заохочую-
чи: «Що робиш – негайно роби!» (Йоан 13:27). 
Відтак, як читаємо, зрадник пішов і повісив-
ся. Було та є так само, що у стані одержимості 
диявол спричиняється до чийогось суїциду... 
Особа тоді винувата до кінця? непросте пи-
тання. Відомо ж, що у стані опанованості пе-
кельною силою (дідьком) свідомість людини 
вимикається або цілковито, або наполовину. 
Особа може бути певний час спокійною та на-
віть шаленіти без стриму. церква вчить, що 
всяка біснуватість відбувається за згодою лю-
дини, яка буває захоплена злим духом... 

Отож, звідси випливає, що диявол може обра-
ти з різних причин на землі за своє помешкання 
також і смертне людське тіло, наштовхнути на 
різні злочини та навіть наблизитися до святих 
місць. А Юда Іскаріот тоді потребував звичайно-
го екзорцизму (духового оздоровлення), та так і 
не наважився примиритися з Богом… 

Про еКзорцизм, зрадУ Юди...
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дослідження й повчання

роздУмУЮЧи Над таємНицеЮ Хреста…
Ми стоїмо безсилі, беззахисні та безпорадні перед лицем страждань. Хвороби, зневаги, 
суспільна несправедливість, з якою зустрічаємося щодня, породжують почуття образи, 
спротиву, бунту, болю, жалю та співчуття. Ми мріємо про світ без страждань, без сліз та 
кривд, однак стражданням свого Сина Бог світ спасає. цих кілька думок допоможуть нам 
подивитись на світ по-іншому.

 Якщо шукаєш терпеливості, не зна-
йдеш кращого прикладу, ніж Хрест. Вели-
ке терпіння об’явилося тут двома спосо-
бами: Хтось терпеливо страждав на хресті; 
Хтось прийняв страждання, яких цілком міг 
уникнути, та не схотів. Христос зніс багато 
й чинив це дуже терпеливо, адже коли Він 
страждав, то не погрожував; Він, як вівця, 
що на заріз ведуть її, не розтулив уст своїх 
(св. Тома Аквінський). 

 У важкі хвилини я зосереджую свій 
погляд на Ісусовому Серці, яке у мовчанні 
страждає на Хресті; з палаючого вогнища 
Його Милосердного Серця спливають на 
мене сила та міць, що дозволяють продо-
вжувати боротьбу (св. Фаустина).

 Я – розп’ятий з Христом. Живу вже не 
я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у 
тілі, то живу вірою в Божого Сина, який по-
любив мене й видав себе за мене (Гал 2: 20).
 

 Ось «безглуздя» Хреста – він здатен 
перетворити наше страждання в акт лю-
бові стосовно Бога та акт милосердя сто-
совно наших ближніх (Бенедикт XVI). 

Віковічний Бог у своїй мудрості передба-
чив хрест, що його сьогодні приносить тобі як 
дар свого Серця. Хрест, який Він посилає тобі, 
Він передбачив своїм мудрим оком; над ним 
замислювався Його божественний розум, він 
перевірений Його справедливістю; цей хрест 
зігрітий Його люблячою рукою, а також ре-
тельно зважений, аби перевірити, чи не є він 
хоча б на дюйм задовгий або хоча б на унцію за-

важкий для тебе (св. Франциск Сальський).

 Хочеш стати великим святим? Про-
си Господа, аби послав тобі багато страж-
дань. Полум’я Божественної любові ніко-
ли не здійматиметься вище, ніж тоді, коли 
його живить дерево Хреста, яке Спаситель 
обрав у безмежному милосерді, щоб за-
вершити свою жертву (св. Ігнатій лойола).

 Усе нагадує, пригадує нам про Хрест. 
навіть ми самі створені на образ Хреста 
(св. Йоан Марія Віаней).

 Поза Хрестом нема іншої драбини, 
яка дозволила б нам дістатися неба! 
(св. Роза з ліми).
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як діти бачать дорослих, коли ті п’яні?
Від алкоголізму страждають окремі люди та їхні сім’ї, родини, будинки, 
квартали, суспільства. Як діти бачать своїх батьків чи дорослих родичів, 
коли ті п’яні? Як монстрів. Як жахіття.

А потім ця проблема перестає бути тільки «проблемою дорослих», і втягує 
в себе також молодь. Ще три роки тому головний нарколог України Анатолій 
Вієвський відзначав, що майже половина (48,7%) юнок в Україні вже пробу-
вали алкоголь, а це ж дівчатка – майбутні матері. 

Батьки стають «ініціаторами» знайомства дітей з алкоголем у 60,5% випад-
ків. Загалом понад 30 тис. батьків в Україні позбавлені батьківських прав через 
суди, і в першу чергу дітей у них забирають через їхнє п’янство. немає статис-
тики, скільки в Україні дітей, чия психіка зранена алкоголізмом батьків. Такі 
дані, а також такі рухи, в нашій державі ще тільки мають бути створені.  

лГБт-активісти в сша погрожують 
християнській сімейній парі
ЛГБТ-активісти погрожують сімейній парі, християнська постава якої не 
дозволила спекти торт для церемонії «весілля» одностатевої пари.

еді і Девід Делорм почали займатися випічками в минулому році, але 
проблема як повідомляється, виникла після того, як вони відмовилися 17 
лютого спекти торт Бену Валенсії і луїсу Мармолейо. Майкл Беррі, юрист з 
FirstLiberty, який представляє  Делормів, говорить, що на адресу християн 
почали надходити погрози фізичної розправи. «нашому  17-річному сину 
дзвонили з погрозою спалити наш будинок  і завдати йому фізичних пошко-
джень» – сказала еді. Делорми кажуть, що вони не мають намірів нападати 
на  одностатеві пари, а лише  щиро притримуються християнських переко-
нань. Вони також відмовляються виготовляти солодощі, які пропагують  ал-
коголь, тютюн, азартні ігри та торти з непристойними надписами.

Девід сказав, що, коли їх турбують телефонними дзвінками і фальшиви-
ми замовленнями, вони просто бажають доброго дня. Біблія вимагає від нас 
підставити іншу щоку, так ми і робимо. 

Убив 1200 дітей, шкодує і став прихильником 
руху «за життя»
Ентоні Леватіно почав робити аборти ще 1977 р., під час лікарського стажу-
вання у Нью-Йорку. Протягом п’яти років від виконав близько 1200 абор-
тів, серед них 100 – на другому і третьому триместрах вагітності. 

У цей час виявилося, що ентоні з дружиною, найімовірніше, не зможуть 
мати своїх дітей. Тому вони вдочерили маленьку дівчинку, назвавши її Хезер. 
За кілька років, однак, його дружина народила сина. 6-річна Хезер потра-
пила під автомобіль. По дорозі до лікарні дівчинка померла. Після цієї події 
леватіно ще провів кілька абортів, але для нього це ставало занадто тяжким. 

– Коли втрачаєш свою дитину, життя стає іншим. Усе змінюється. Рап-
тово ідея життя цієї людинки стає дуже реальною. це вже не курс ембрі-
ології. це не кількасот доларів. це дитина, яку ти поховав, – сказав лікар. 

Спочатку леватіно перестав проводити аборти на другому триместрі. По-
тім він дійшов висновку, що не повинен узагалі вбивати дітей, як раніше. Він 
зв’язався з рухом pro-life (за життя).  
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митрополит львівський ігор звернувся із 
відкритим листом до мера м. львова з приводу 
так званого «Фестивалю рівності львів 2016»
Високопреосвященніший Митрополит Львівській Ігор звернувся із відкри-
тим листом до мера м. Львова з приводу події, яка була запланована на 
19-20 березня 2016 р., а саме: «Фестиваль Рівності Львів 2016», організато-
ри якого повідомляють про низку заходів, зокрема: «ПІШОХІДНиЙ КВЕСТ 
“ЛГБТ-ЛьВІВ».

«церква не критикує, чи звинувачує когось, церква проповідує Правду, 
яка для декого є болючою, але спасаючою»,  – йдеться у тексті листа. Пра-
ведний митрополит Андрей неодноразово звертав увагу у своїх посланнях, 
що майбутнє належить тим народам, у яких подружжя є святим, а родинне 
життя чисте. Таким народам легко віднайти лад і силу, здобути добробут. 
Продовжуючи, праведний Андрей говорить, що народ, що його точить рак 
неморального родинного життя, просто не може не дійти до упадку (Див. 
Пастирські послання Митрополита Андрея Шептицького. Т.3, с. 58).

«Ми прагнемо жити у суспільстві, в якому є діалог і відсутнє насильство, 
але ми проти того, щоб жити у суспільстві, в якому є діалог з гріхом», – про-
довжує Митрополит.  

Вчені: гомеопатія – це обман
Робоча група Національної науково-дослідної ради Австралії з питань ме-
дицини та охорони здоров’я, яку очолив професор Пол Ґласзіу, керівник 
відділу доказової медицини Університету Бонд, опублікувала результати 
досліджень 176 випадків лікування гомеопатичними засобами.

ця робоча група прийшла до висновку, що жодного лікувального ефекту 
за допомогою гомеопатичних засобів не було осягнуто. 

У досліджені охоплено 68 захворювань, у всіх випадках гомеопатія вияви-
лась повністю неефективною. Сам професор Пол Ґласзіу характеризує гомео-
патію, як тупикову спробу лікування людей.  

разом з о. іваном музичкою  
відходить у вічність ціла епоха
Блаженніший Святослав, Глава УГКц, висловив співчуття з приводу смерті 
о. Івана Музички, одного з найвідоміших священиків в УГКц і багатолітньо-
го співпрацівника Патріарха Йосифа (Сліпого).

Отець Іван Музичка упокоївся в Бозі ввечері 22 лютого на 95-му році життя 
після кількамісячної хвороби легенів та двохразової госпіталізації. Через кілька 
хвилин після смерті о. Івана Блаженніший Святослав молився Панахиду біля 
тіла покійного у співслужінні владики Володимира, Митрополита Івано-Фран-
ківського, та владики Венедикта, єпископа-помічника львівської архиєпархії. 

Висловлюючи свої співчуття з приводу смерті о. Івана, Глава УГКц зазна-
чив, що «попри всі титули світлої пам’яті ієрея Івана, ми найперше будемо 
пам’ятати його як доброго вчителя, який вчив любити Бога і Україну». «Ми 
віримо, що все те, що залишив о. Іван як спадщину для своєї церкви, уже 
сьогодні приносить рясні плоди», – додав Предстоятель УГКц. 

Заупокійну Божественну літургію та чин погребення у крипті собору 
Святої Софії в Римі очолив Блаженніший Святослав 25 лютого. 
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Вітаємо о. Василя меНдрУНя, ЧсВВ, 
із 70-літтям!

7 квітня 2016 р. випо-
внюється 70 років Богом 
даного життя визначному 
василіянському проповід-
нику, поету, публіцисту, 
вислуженому Протоігуме-
ну та Магістру, і надзвичай-
но духовній людині – отцю 
Василю Мендруню, ЧСВВ.

Отець Василь народився 7 
квітня 1946 р., у смт. Велика 
Березовиця Тернопільського 
р-ну Тернопільської обл.  – 
український релігійний діяч, 
поет, бандурист. Священик 
УГКц Чину Святого Василія 
Великого.

Закінчив львівське му-
зичне училище, навчався у 
львівській консерваторії (ви-
ключений за релігійні пере-
конання), закінчив підпіль-
ну Духовну семінарію Чину 
св. Василія Великого.

тирі св. Миколая, від 1996 р. й 
донині  – організатор і регент 
парафіяльного хору; 2007-2012 
рр.  – 3-й Консультор і Адмо-
нітор Протоігумена Провінції 
найсвятішого Спасителя в 
Україні ЧСВВ. З 1997 р. – орга-
нізатор літературного гуртка 
«Крехівські дзвони».

За радянських часів був 
вчителем музики та співу, не 
приховував своєї проукраїн-
ської налаштованості, за що 
й був 1974  р. арештований 
КДБ у львові.

на сьогодні о. Василь пере-
буває у Крехівському монас-
тирі, невтомно і плідно трудя-
чись на душпастирській ниві 
як Христовий священик, по-
даючи духовну поживу Божо-
го Слова, та потягаючим при-
кладом святості, як люблячий 
батько, неустанно чуває над 
спасінням людських душ. 

21 листопада 1967  р. склав 
перші монаші обіти в с. Мале-
хів (нині Жовківського р-ну 
львівської обл.), 13  грудня 
1970  р.  – вічні обіти. 21 лис-
топада 1971  р. рукопокла-
дений у сан священика (м. 
Івано-Франківськ); прова-
див душпастирську працю 
підпільно. Від 1988  р.  – Про-
тоігумен ЧСВВ в Україні. В 
1996–2004  рр.  – магістр нові-
ціяту в Крехівському монас-

Хоч літ моїх стихає веретено,
Та в серці Ти гориш – моє знамено…

(із поезії Ювіляра)

дороБоК аВтора
 ПОЕТИЧНІ ЗБІРКИ: «Побійна гора» – 1998, «Дари 

всепітої любові», «Світися долі», «Римські сонети», 
2001, «Серце Мами», «нетонучий ковчег. Сонети»;

 5 АЛЬБОМІВ ПІСЕНЬ, які записані на аудіокасету  
«До Христа» (2002) та компакт-диск «Дарунок неба» (2004);

 КНИГИ ДЛЯ ДІТЕЙ «Святе джерельце» (2006);
 РЕЛІГІЙНА ПУБЛІЦИСТИКА – «Молитовні роз-

думи» (у 2-х книгах – 2014), «Катехитичні сокровинки»;

 ВІРШ «Пратулинські мученики (до Пратулин-
ських мучеників)» покладений на музику Богданом-
Юрієм Янівським;

 Богдан Мендрунь представлений в антології укра-
їнської релігійної поезії «Слово благовісту» (львів, 
1999);

 написав історичну розвідку «До 145-річчя від дня 
народження о. Івана Дуцька»;
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Мій Господи, Ти – сонце доброти,
Вклоняюся Твоїй святій любові,

Не можу я до Тебе не іти,
Співаючи псалми у рідній мові.

Уста мої не знають німоти
Не дай змішатися в грісі-полові,

Не дай пролитися невинній крові,
Скріпи мене цілого, освяти!

О отче Мендрунь, ми Вас любим,
Сонети Ваші всі голубим.

Також Ви приклад для життя
В якім спасіння і буття.

Ви є ревнитель Божих справ
Не думайте за піар

Ви працьовитий, нелінивий,
Габіт протертий і волос сивий.

В розмові чесний та відкритий,
Короткий, лаконічний, тихий.

У Вас ми бачимо Христа,
Із Ваших уст Його слова.

мій ГосПоди, ти – соНце доБроти
о. Василь мендрунь, ЧСВВ

Вірш о. ВасиліЮ меНдрУНЮ, ЧсВВ
(присвячується з нагоди Ювілею 70-ліття)

Зореслав михайльонько, студент ііі курсу іФтА

Вже сивина торкнулася, як трунок.
Вже зір не той і сил блідий рисунок.

І де знайду зцілющий я напій?

Хоч літ моїх стихає веретено,
Та в серці Ти гориш – моє знамено,

З Тобою не програю жодний бій.

Ви регент добрий, просто клас!
А хор без Вас – один фальш.

Як подаєте ноту «Ля» -
Вся думка лине до Христа.

Ви ведете нас по дорозі
І кажете, що щастя в Бозі.

Без Бога бідна є душа;
Марніє все людське життя.

Ви є Василій та Богдан.
Дарунок Вам – Господній лан.

Ви сійте слово, як сіяч – 
Воно хай сходить повсякчас!

Як ангел з неба – Ви для нас.
Сіяє з Вами Крехів наш.

Також прикраса Ви для чину,
Ще й навертаєте людину.

Для мене приклад і маяк,
Ви не лукавий – аж ніяк.
Хоча не знаю добре Вас -
Ви баритон, але не бас.

Та годі все тут описати,
Паперу може нам не стати.

Повірте, не лукавлю я.
Бажаю многая літа!!!

Від редколегії «Місіонаря»
Щиро вітаємо Вас, дорогий о. Василію, з великим Ювілеєм 70-ліття. Усі ми, ченці ва-

силіяни, особливо Ваші вихованці, всім серцем завдячуємо Богові за дар Вашого життя, 
монашого покликання, а передусім за Ваш батьківський приклад ангельської святості 
й чистоти, який не забувається ніколи. Редколегія нашого часопису висловлює глибоку 
вдячність Вам, о. Василію, за працю в редколегії, за повчальні дописи, які так подобають-
ся нашим читачам! З нагоди Ювілею 70-ліття прийміть найсокровенніші побажання всіх 
Божих ласк, яких потребуєте у своєму священичо-монашому служінні, та завжди почу-
ватися в материнських обіймах Непорочної Діви Марії, до якої палаєте невгасною синів-
ською любов’ю. Нехай Господь щедро благословить Вас і дарує многії та благії літа!!!

31
український  
католицький 
часопис

квітень 2016 з життя василіянськоГо чинУ



Володимир ГіЩИНСЬКИЙ 

Василіянський монастир св. апостолів 
Петра і Павла в с. Михайлівці засновано 
у 1895 р. як результат місійної діяльності 
о. Є. Ломницького, ЧСВВ та о. П. Філяса, 
ЧСВВ. Його фундатором був Іван Дашкевич, 
власник дібр практично всього ключа 
надзбручанського, який «…записав 
із своїх земель законникам Чину св. 
Василія Великого в с. Михайлівка 100 га, 
в с. Завалля 1400 га., в с. Кудринці 1200 
га….» на спорудження та функціонування 
монастиря, а при ньому будинку для 
вбогих». 

Монастир знаходився на горбі, серед 
лісу, який подарував Іван Дашкевич для 
монахів василіян. Василіянський монастир 
св. апостолів Петра і Павла в с. Михайлівці 
був ліквідований у 1946 р. радянською вла-
дою після так званого львівського псевдо-
собору. 

Саме в цьому василіянському монастирі 
св. апостолів Петра і Павла в селі Михайлівці 
протягом 26 лютого  – 1 березня 1900  р. пе-
ребував Станіславівський єпископ Андрей 
Шептицький. Він проводив тут духовні ре-
колекції для двадцяти восьми священиків 
Кудринецького, Скала-Подільського, Залі-
щицького деканатів УГКц. 

дУХоВНі 
реКолеКції  
аНдрея 
шеПтицЬКоГо
У ВасиліяНсЬКомУ 
моНастирі 
В с. миХайліВці,  
Що На БорЩіВЩиНі
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ця подія мала неабиякий резонанс. цьо-
му душпастирському візиту владики Ан-
дрея Шептицького була присвячена серія 
матеріалів у газеті «Діло» за лютий-березень 
1900 р. Зокрема в одному із номерів, у рубри-
ці «Справи церковні» йшлося, про те, що «…з 
26 лютого по 1 березня включно відбувалися 
в с. Михайлівці поблизу Мельниці Борщів-
ського повіту в монастирі Отців Василіян 
духовні реколекції для священиків під про-
водом самого Преосвященного владики Ста-
ніславського Андрея Шептицького». надалі, 
в цьому повідомленні його автор наголошує, 
що «наш преосвященний владика просто 
митець в уділенні реколекційних наук. Сло-
во його, разом із незрівнянною теоретичною 
ерудицією, так сповнене теплого серця, що в 
серце слухача переливає неописану радість, 
а розум роз̀ ясніє наскрізь ясно, в доступ-
ності точно виконаною наукою. Слухаєш і 
не наслухаєшся! Треба віддати належне, що 
владика не сипле на голову грішника гра-
ду громів гніву Божого, не кляне його жор-
стокими погрозами і тим самим береже від 
грішної розпуки. не судить передчасно, але 
як люблячий батько просить про покаяння 
витривало, безнастанно, а коли побачить у 
грішника хоча б промінчик доброї волі до по-
прави, роздуває іскру жалю і зараз голубить і 
пригортає розкаяного блудного сина до сво-
го люблячого батьківського серця». 

У своїх повчаннях Андрей Шептицький 
дуже багато приділяв уваги взаємовідноси-
нам священика із простим народом. «Свя-
щеник для народу»  – це його принцип. […] 
Андрей Шептицький навчав, що на першо-
му місці має бути церква, за нею  – школа, 
читальня, шпихлір (магазин) громадський, 
християнська крамниця, народна інститу-
ція, – це все не може, не має бути позбавле-
не уваги, опіки та великої любові доброго 
душпастиря». А ще йому належать такі сло-
ва: «Хата священика доброго – це дім потіхи 
та поради для всіх тих, що їх б є̀ лиха доля, 

що їх мучать погані люди. В хаті священика 
повинна радо шукати і легко знайти розраду 
кожна плачуча вдова, сирота». І це справді 
так було, адже він дуже любив людей, служив 
їм вірою і правдою.

В ході реколекцій єпископ «чотири рази 
денно, а кождим разом більше як годину го-
ворив Преосвященний, а священики слухали 
тих із гарячого серця пливучих світлих наук-
порад… » 

У тій же газеті «Діло» повідомляється, що 
під час відправ, які служив владика в Михай-
лівці, у кількох близьких церквах і парафіях 
наших сіл, які він у вільних хвилинах відві-
дав, і Борщові, до святого причастя «вклякало 
багато соток люду», що свідчить про важли-
вість візиту такої високоповажної духовної 
особи як владики Андрея Шептицького.

Далі читаємо: «За весь час реколекцій 
щиру вдячність відчували згромадження 
священиків для оо. Василіян: ігумена Ча-
плинського і місіонера Сотера Ортинсько-
го. Вони не тільки прийняли священиків у 
своєму тихому монастирі, але й, коли треба 
було, спішили заступити їх у парафіях в по-
гану негоду. Коли ж одного разу сталося так, 
що у час реколекцій обидва оо. Василіяни 
були задіяні поза монастирем, а треба було 
висповідати ще двох хворих у Кудринцях, то 
сам Первосвященний поїхав туди, виспові-
дав і потішив хворих. Він успівав не тільки 
побувати в парохіяльних храмах, але й вод-
ночас провадив візитації парафій. Під час 
перебування в с. Михалівці Преосвященний 
владика Андрей відвідав декілька парохій 
краю, побував в парохіяльних храмах, зо-
крема с. Вовківці. По результатах духовної 
комісії, яка переслухала під присягою свідків 
численних чуд, Андрей Шептицький будучи 
ще Станіславівським єпископом надав церк-
ві Різдва Пресвятої Богородиці у Вовківцях 
відпуст. 

Реколекції закінчилися загальною сповід-
дю всіх учасників. Сповіді слухав сам архі-
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єрей і отці Василіяни…. Опісля по спільній 
вечірній молитві промовив до священиків 
владика ще раз, вже як єпископ, одітий в ар-
хієрейські ризи із жезлом в руках. […] Про-
мова була ясна, проста і така тепла й щира, як 
рідного старшого брата до братів».

Далі читаємо, що «в пятницю 1-го березня 
відбулося для великого числа народу [тисяч-
ного зібрання народу] не тільки із ближніх 
сіл, але й із подальших сторін, архієрейське 
богослужіння на монастирському подвір̀ ї. 
Для звеличення сего торжества немало при-
чинився хор о. Смольського із с. Панівці, що 
співав дуже гарно, численна асиста духовен-
ства при чудово прикрашенім оо. Василія-
нами престолі, а вже вінцем усего була по-
пулярна проповідь Преосвященого, в котрій 
він в сотки сердець зболілих «житєйською 
мукою» вкинув промінь любови, потіхи і на-
дії… […] До святого Причастя клякнуло ба-
гато соток люду, а між ними й всі священики, 
що відбували реколекції….»  

наприкінці замітки про перебування в 
с. Михайлівці її автор зазначав, що 2 березня 
1900 р., відбуваючи з реколекцій, преосвящен-
ний владика Андрей відвідав і м. Борщів. «…
загостив на коротко до Борщева, відвідав чи-
тальню і не поминув хати нашого народолюб-
ця-діятеля д-ра Дорундяка». Михайло Дорун-
дяк – відомий громадський діяч краю, адвокат, 
засновник «Просвіти» і організатора будівни-
цтва народного Дому в Борщові. Будинок Ми-
хайла Дорундяка, в гостину до якого навідався 
Андрей Шептицький, знаходився на тому міс-
ці, де нині стоїть пам̀ ятник Т. Шевченку.

Перебуваючи в Борщові, 2 березня 1900 р., 
він одразу ж по прибутті відправив Святу 
літургію в церкві Успіння Пречистої Діви 
Марії, молився перед чудотворною іконою 
Пресвятої Богородиці. Перебування пре-
освященного владики Андрея Шептицького 
в краю, Божественна літургія, яку відправ-
ляв єпископ у борщівській церкві Успіння 
Пречистої Діви Марії, назавжди увійшла в 

історичні хроніки надзбручанського краю і 
УГКц зокрема. ця подія залишила свій слід 
у церковному житті міста Борщова. Хоча часу 
вже пройшло багато, сьогодні вже мало хто 
знає про цей факт. Але є архівні документи, 
газети тих років, які детально описують ві-
зит преосвященного владики Андрея Шеп-
тицького в надзбручанський край.

Автор цієї статті пропонує церковній гро-
маді УГКц краю, Протоігуменату оо. Василі-
ян в Україні увіковічити в меморіальних та-
блицях, барельєфах, пам’ятних знаках факт 
перебування 26 лютого – 2 березня 1900 р. на 
Борщівщині преосвященного владики Ан-
дрея Шептицького. 
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«Бог зробив з неї жертву  
та одночасно оборонну 

фортецю Церкви»
Папа Пій ІХ

Христина іЛЯШ, м. Броди

Діти  – наше майбутнє, тож мусимо бути 
відповідальними за їхнє виховання. Важли-
ву роль у цьому відіграє родина. Адже діти 
приймають те, що ми їм даємо, повторюють 
нашу поведінку. Свої труднощі і особливості 
має виховання дітей у підлітковому віці. на-
певне, в думках не в одної матері чи батька, 
коли їхня дитина починала дорослішати, за-
крадалась така думка:

«Господи, невже, коли я була підлітком, 
то теж поводилася настільки жахливо?!» на-
шою помічницею у вихованні дітей є блажен-
на Анна-Марія Таїджі, адже була зразковою 
мамою аж семи дітей. Та чи є можливим по-
єднання в одній людині найкращих рис дру-
жини, матері і навіть свекрухи та тещі? Вияв-
ляється, так, блаженна Анна-Марія це довела 
своїм життям, ідеально виконуючи свої ро-
динні обов’язки.

Анна-Марія народилася в кінці ХVІІІ 
століття в родині аптекаря. Через скруту і 
злидні сім’я була змушена переїхати з Сієни 
до Риму. Таких людей зараховували до «про-
стих». Її чоловік Домінік Таїджі працював 
слугою в палаці князя. це тип чесного, але 
водночас твердого, грубуватого і владного 
сільського характеру, що контрастував з вда-
чею делікатної й добродушної людини, якою 
була Анна-Марія. Майже п’ять десятиліть 
тривало їхнє подружнє життя. Воно доско-
нало перевірило її терпеливість. Крім Бога, 
Який цю просту жінку обрав посередницею 
у реалізації деяких Його задумів, її чоловік, 
можливо, найбільше зробив для того, аби 

Анна-Марія вдосконалювалась у чеснотах, 
прямуючи до святості. Після багатьох років, 
як її вже не було серед живих, він будучи 
дев’яностолітнім дідусем, констатував: «Я пе-
реконаний, що Господь Бог взяв її відразу до 
неба. Все її життя складалося із постійних і 
болісних вправ, щоб стати терпеливою».

Життя святих у нашій уяві часто асоцію-
ється з життям духовних осіб, якимось спо-
собом захищених від щоденного світського 
життя. Анна-Марія жила не в монастирі, а 
вдома, в родині, між світськими людьми, які 
були далекі від досконалості. Вона народила 
семеро дітей, вигодувала їх, виховала, при-
щепила любов до Бога, ближніх і до праці. 
Вона дбала про сім’ю, варила, шила,ходила за 
покупками…

ідеалЬНа мати, дрУЖиНа, теЩа і сВеКрУХа
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Коли діти виросли, а вони дуже любили її 
та поважали, вона стала доброю бабусею, све-
крухою і тещею. Хоча родина була змушена 
декілька разів змінювати місце проживання, 
у них ніколи не було просторої квартири. 
Декілька років змушені були жити в тісному 
помешканні разом із батьками, невісткою та 
дітьми. А це справді вимагало великого по-
розуміння та терпеливості. Анна-Марія це 
завдання виконала на відмінно, її велич по-
лягає в тому, що жінка жила життям святої в 
звичайному світському середовищі.

Господь Бог наділив Анну-Марію особли-
вою милістю і даром чудодійних сил. Вже на 
початку свого шляху до досконалості, вона 
постійно бачила золотий сонячний диск, в 
якому з’являлося те, про що думала Анна-
Марія і знала повністю долю померлих лю-
дей. Її погляд сягав аж на край світу. Вона 
впізнавала осіб, яких до того часу ніколи не 
бачила, й проникала в найпотаємніші закут-
ки їхніх душ. Анна-Марія Таїджі відкрила 
для себе і світу минуле і сучасне.

Достатньо було їй сконцентрувати свою 
увагу на предметі, як той відразу з’являвся в 
сонячному диску. Анна-Марія бачила увесь 
світ так, як ми бачимо фасади будинків. По-
ступово їй з’являлися окремі особи, а навіть – 
цілі народи. Вона знала причини зла, яке їх 
спіткало та засоби його ліквідації.

Посередництвом цього тривалого і необ-
меженого чуда вона, вбога дружина Домініка 
Таїджі, стала відомим богословом, ученим і 
пророком однією з найбільших особистостей 
тодішнього Риму. це тривало 47 років. Аж 
до самої смерті ця понижена душа могла чи-
тати в таємничому та весь час присутньому 
сонячному диску. Приходили до неї як бідні, 
так і сильні цього світу, приходили й високі 
церковні достойники, і всі просили поради, 
допомоги. Заставали часто її при домашній 
роботі, а то й хворою.

Тим, що просили, Анна-Марія ніколи 
не відмовляла у допомозі, навіть останній 

шматочок хліба давала їм, радо жертвувала 
для них свій дорогоцінний час. Проте вона 
не приймала жодних дарунків, не прагнула 
привселюдного визнання. навіть впливові 
аристократи не змогли її переконати, щоб 
прийняла від них матеріальну винагороду і 
таким чином допомогла своїй родині, дітям. 
У скруті вона зверталася до Бога, а Господь 
посилав їй потім усе необхідне.

Жила так, як птах – з дня на день. Одна ко-
ролева, яка емігрувала до Риму, просила її, аби 
та прийняла гроші. «Мадам, яка ви дивна! Я 
служу Господеві Богові, Який набагато багат-
ший, ніж Ви!» – відповіла їй Анна-Марія.

Доторк Анни-Марії до хворого приносив 
йому оздоровлення… Інших попереджала 
про наближення їхньої кончини, і потім вони 
вмирали в мирі з Господом Богом. За душі в 
чистилищі дуже покутувала. Звільнені душі 
приходили потім до неї дякувати за молитву, 
жертву і терпіння.

Анна-Марія багато терпіла тілом і душею, 
проте знала, що терпить за інших. Свої страж-
дання поєднувала зі стражданнями Ісуса Хрис-
та. Після прийняття Святого Причастя, наче 
вдарена блискавкою, падала на землю. Про-
ходило чимало часу, поки знову приходила до 
тями. Кожне терпіння було для неї солодким. 
Кардинал Салотті назвав Анну-Марію Таїджі 
Великою Жінкою і покровителькою Риму.

Для всіх родин, дружин і матерів – вона є взі-
рцем і гарним прикладом. Як дружина, підпо-
рядковувалася своєму чоловікові, хоча чесному, 
але грубуватому, неохайному і запальному. Вона 
стала прикладом, зокрема, для жінок, які в поті 
чола заробляють гроші на хліб насущний. Анна-
Марія – взірець для матерів, які годують і вихо-
вують дітей. Бог зробив з неї жертву та одночас-
но й оборонну фортецю церкви.

У протоколах процесу канонізації зафік-
совано імена хворих, які були вилікувані або 
одужали завдяки просьбам і молитвам Ан-
ни-Марії. Вона була однією з найбільших чу-
дотворців сучасності, якщо не найбільшою.
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Здібність і силу лікувати дав Господь Бог 
цій покірній, слухняній жінці. Він дав це 
офіційно, подібно, як свого часу апостолам. 
Після навернення благословенна Анна-Марія 
важко захворіла і готувалася до смерті. Гос-
подь з’явився у синьому плащі, взяв її за руку 
і, окрім іншого, сказав їй, що цій руці Він дає 
Свою Силу, щоб вона змогла оздоровляти хво-
рих, потім додав: «Можеш встати, ти здорова!»

Коли Анну інформували, що захворіла 
донька жінки, яка її люто ненавиділа і переслі-
дувала, вона все ж зайшла до неї. Під час відвід-
ин втішала матір і доньку, а під кінець відвідин 
зробила над хворою знак святого хреста з іко-
ною Божої Матері, і дівчина одужала.

Одна пані, з князівського дому Албані, 
смертельно захворіла на згубний рак мо-
лочної залози. Анна-Марія передала хворій 
декілька крапель олії із вічної лампади для 
того, аби хвора помазала уражене місце, а 
Матір Божу гаряче просила у молитвах до-
помоги для недужої. Молитви Анни-Марії 
були вислухані, бо вже наступної ночі зло-
якісна пухлина і болі від метастаз щезли. 
Хвора видужала, щастя та почуття вдячності 
переповнювали її. ця пані з шляхетного роду 
увесь час пропонувала свої послуги Анні. 
Врешті-решт Анна-Марія погодилась із тим, 
що оздоровлена жінка буде дбати про лам-
паду, олія з якої допомогла їй. Вона принесла 
пляшку олії, і її вдячності не було меж. Анна 
лише всміхнулася: «не кваптесь так, доню 
моя! не поспішайте, ідіть повільніше, бо за-
хворієте знову! Пам’ятайте і надалі про свою 
обіцянку, бо як не додержите свого слова, то 
вас знову спіткає нещастя!»

Через декілька тижнів пані оправдову-
валася перед нею, що не може щотижня по-
силати олію, бо мусить економити. Щойно 
вона вислала листа з таким «оправданням», 
як її маєток залила вода. Відразу після цього 
недуга повернулася  – смерть піднесла свою 
гостру косу над невдячною жінкою. Анна-
Марія намагалася знову її вилікувати, але 

Господь сповістив їй, що невдячність Його 
ображає, і тому єдиним даром для хворої 
може бути лише її навернення.

Анна-Марія Таїджі оздоровляла не тільки лю-
дей, хворих фізично, а й душевнохворих. В кімна-
ті Анни-Марії багато разів розгорталися родинні 
драми, які щоразу закінчувалися перемир’ям.

В останні роки життя Анна-Марія була 
слабкою і хворою, тому часто посилала за-
мість себе о. Рафаеля, щоб той подбав про лю-
дей, які страждали на душевні розлади. Він 
мирив подружжя, готував людей до смерті, 
припиняв грішні зв’язки, навчав торговців не 
обманювати і не експлуатувати бідних... 

Мощі блаженної Анни-Марії Таїджі збері-
гаються у храмі святої Анни, міста Борисла-
ва. Я заздрю по-доброму бориславцям, тому 
що вони володіють неоціненним скарбом 
(700 мощей святих), надіюсь і вірю, що нео-
дмінно відвідаю ще раз цей храм.

Очі блаженної Анни-Марії Таїджі, які ба-
чили такі величні Божі діла, вже давно наві-
ки закрилися, її губи, які передали стільки 
пророчих слів, теж замовкли.

Зараз Анна-Марія Таїджі стоїть перед ве-
личчю Божою і просить милосердя для нас, 
наших родин, дітей, а ми з покорою у серці 
звертаймо до неї усі свої найщиріші молит-
ви. нехай ці молитви перемінять наше серце 
і принесуть зцілення та звільнення у житті 
наших родин. 
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 бр. Степан ДУБАН, ЧСВВ

Федір народився в 1900  р. на Яворівщині. 
Батьки його тяжко працювали, як усі люди, сі-
яли жито, пшеницю, щоб в хаті був хліб. Коли 
Федір підріс, то став допомагати батькам по 
господарстві. Вся господарка була власна, тому 
що колгоспу ще не було. це було за часів Поль-
щі, пани брали людей на роботу і вони в них 
тяжко працювали. Коли Федору виповнилося 
25 років, він одружився і взяв собі за жінку ді-
вчину Марію. В них народилося семеро дітей. 
В 1941  р. почалася війна і Федора забрали в 
армію. на війні він був два роки. Одного разу 
німці закладали бомби на радянські війська, де 
й був Федір. Коли бомба розірвалась, то багато 
солдатів загинуло, а Федора обсипало осколка-
ми цілий лівий бік від голови до ніг. Його за-
брали до лікарні, повитягали всі осколки, а два 
залишилися: один – біля серця, а другий – в го-
лові біля пульсу. Коли він одужав, то його вже 
на війну не брали і він повернувся додому, бо 
його боліла ліва рука і нога. 

Федір був дуже побожний. Ходив до церк-
ви два кілометри кожної неділі і свята. Він лю-
бив допомагати священику, подавав кадило, 
запалював свічки, хоча в церкві був паламар. 
В 1964 р. його жінка Марія померла. Старший 
син одружився, в нього народилося троє ді-
тей, і Федір з ними проживав в одній хаті та 
допомагав по господарству. Потім Федір знай-
шов собі другу жінку в сусідньому селі, вона 
називалася Розалія, і пішов до неї жити. Вони 
взяли шлюб, але дітей в них не було. 

Через деякий час до них приїхала племін-
ниця Софія з дитиною, бо вона не мала де 
жити. Хата була стара і маленька, але через 
деякий час вони поставили нову хату, більшу, 
і так проживали разом довгий час. В 1994  р. 
Розалія, його жінка, померла і він жив з Со-

На ВелиКдеНЬ до НеБа разом із Христом
(розповідь про дідуся)

фією та допомагав їй по господарству. Одно-
го дня Федір сказав до Софії: «Поїду я до 
свого сина і подивлюся, як він там поживає, 
а потім приїду». Син радо його прийняв і 
Федір залишився в нього. В 1996 р., коли був 
Страсний тиждень, у вівторок, Федір сказав 
до свого сина, що хотів би поїхати до Софії. 
А коли він приїхав до неї, то зразу сказав їй: 
«Я приїхав до тебе вмирати». А Софія кли-
кала його «діду». Вона каже: «Діду, скоро ми 
будемо садити картоплю і всю огородину, що 
ви таке кажете!» А він каже: «це правда!» А в 
Страсний Четвер він пішов до церкви, купив 
собі свічку і, коли прийшов з церкви, то сказав 
до Софії: «цю свічку покладеш мені в труну». 
У Страсну П’ятницю його дуже боліли ноги і 
він вже не зміг встати з ліжка, тому попросив 
Софію покликати священика, щоб він його 
висповідав. В Страсну Cуботу о першій годи-
ні він помер. це було 13 квітня 1966 р. Перед 
смертю він сказав до Софії: «Коли приїде мій 
син забирати мене, щоб поховати біля першої 
жінки, то ти мене виведеш з хати з хрестом на 
дорогу». Так все і було. на самий Великдень в 
неділю син забрав батька до себе і похоронив.

напевно, Господь зіслав на Федора свою лас-
ку і сказав йому, коли він буде вмирати. цього 
року випадає 20 років з дати його смерті. 
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 Ярослав ГОГАЛЬ

Мій батько, Іван Ногаль, з 1945 по 
1955 рік був ув’язнений московською 
владою за участь у визвольному русі 
і відбував покарання у радянських 
концтаборах в Красноярському краї, 
Маклаково та Єнісейську. В сусідньому 
з ним таборі тоді відбував покарання 
і Патріарх Йосиф Сліпий. В’язні, яким 
довелося перебувати в одному з ним 
таборі і безпосередньо спілкуватись, 
розповідали про нього як про добру 
і чуйну людину, яка допомагала всім, 
хто до нього звертався, незалежно 
від національності та віросповідання, 
добрим батьківським словом 
підтримував інших на дусі, давав 
поради. За це його ненавиділа табірна 
влада й всіляко намагалась принизити 
його та знущалась над ним. Про один 
такий випадок розповів мій батько 
після повернення на рідну землю.

Стояла сувора сибірська зима, наближа-
лися Різдвяні часи. Керівництво та охорона 
табору святкували новий Рік. Під дією ви-
питого солдати шукали, яким би чином роз-
важитися. неподалік лежала купа дерев’яних 
колод. І ось одному з них прийшла в голову 
весела, на його погляд, думка: «Давайте вла-
штуємо цьому священикові Хресний похід». 
Всім сподобалась така ідея. Вони збили з цих 
двох необроблених і вологих колод важкий 
хрест та привели з бараку Патріарха. Двоє 
солдат підняли цей хрест і поклали йому на 
плечі, звелівши ходити з ним по колу. Патрі-
арх Йосиф, скільки було сил, похитуючись, 
волочив його, а охорона на підпитку, яка збі-
глась на таке видовище, тільки весело регота-

ла, дивлячись, як ця, вже немолода людина, 
несе свій хрест і вигукували непристойності 
в його адресу. Патріарх не проклинав їх, він 
просив Бога не пам’ятати їм це за гріх, бо «не 
знають, що роблять». Тільки тоді, коли він, 
виснажений і знесилений, вже не міг більше 
ступити ні кроку, охорона відпустила його і 
в’язні завели його в барак. 

Отакий маленький епізод з життя цієї лю-
дини. Але він показує постаті, яких велетнів 
духу народжує наша земля, наша церква. 

 
   Записано зі слів  

Катерини Ногаль,  
дружини колишнього політв’язня Івана Ногаля.  

Жовтень, 2015 року.

ВелетеНЬ дУХУ
(невідомі сторінки з життя Патріарха йосифа сліпого)
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Вже десятий рік біля Мукачева хворі 
та немічні зцілюються за допомогою 
монахині Лідії, яка приїхала на Закарпаття 
з далекої Індії. Багато хто одужує від 
невиліковної хвороби, стає на ноги, після 
довгих літ безпліддя нарешті отримують 
дар материнства. Щодня черниця приймає 
сотні людей, нікому не відмовляє, бо й сама 
знає, що таке бути смертельно хворим. 
Адже їй не давали шансів на одужання ні 
київські, ні індійські лікарі.

В Індії дівчата або виходять 
заміж, або йдуть у монастир
Католицький монастир сестер ордену свя-

того Йосифа у селі Павшино Мукачівського 
району. І на подвір’ї, у затінку, і в невеличко-
му храмі було багато людей, що пошепки роз-
мовляли. цікавлюся, чи це чекають сестру 
лідію і чи справді вона допомагає. У відпо-
відь чую, що є безліч свідчень різних зцілень, 
щодня сюди приїздить багато хворих. 

І ось до мене виходить усміхнена монахи-
ня лідія, чистою українською мовою вітаєть-
ся: «Добрий день!» Вона напрочуд привітна, 
скромна, доброзичлива. До речі, коли я по 
телефону домовлялася про зустріч з мона-
хинею лідією, перепитала її секретаря, чи 
черниця розуміє українську. «Звичайно»  – 
відповіли мені. Але навіть не уявляла, що ми 
будемо настільки легко спілкуватися  – мо-
нахиня лідія розмовляла, часто вставляючи 
російські слова, а деякі слова навіть вимов-
ляє на місцевий лад: «роблю», «молюся».

Поки не розпочався прийом, сестра лі-
дія поговорила з нами. Спокійно, виважено 
розповідає про свою незвичайну долю, про 
те, як опинилася в Україні. Коли вона обмо-
вилася, що вже 23 роки є монахинею, я зди-

вувалася не на жарт – виглядає щонайбіль-
ше на 25, тому в мене вирвалося: «А скільки 
ж вам років?»

– 40, – мило посміхнулася. – Батьки проти 
не були, у нас це нормально, якщо Бог когось 
покликав, це благословення. У нас в сім’ї є 
9 дітей. Моя старша сестра теж монахиня. В 
Індії дівчата або виходять заміж, або йдуть 
служити Богові.

На заКарПатті зцілЮє ХВориХ 
моНаХиНя з... іНдії
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Рік була прикута до ліжка  
і вмирала
Вперше з місіонерською місією сестра лі-

дія (ліджі Паяпілі) потрапила в Україну у 
2000  р. Зізнається, їй дуже не подобалося у 
Києві: по-перше, не знала мови, по-друге, не-
просто було прийняти зовсім іншу культуру, 
по-третє, всі кудись поспішають у велико-
му місті. Прожила тут всього півтора року і 
важко захворіла на туберкульоз кісток. лі-
карі лише розводили руками і нічим не мо-
гли допомогти. Вісім місяців згасала на очах, 
гноївся хребет, хвороба прикувала до ліжка. 
Знаючи, що скоро смерть, настоятелька запи-
тала, яке буде останнє бажання. Сестра лідія 
відповіла: «Я не хочу вмирати в Україні, кра-
ще  – в Індії, батьки легше це переживуть». 
Вдома лікарі теж повторили слова київських 
колег: медицина безсила.

– Пам’ятаю, один лікар, теж індієць, в 
Києві сказав: «Якщо Бог хоче, ви будете здо-
рові». Я рік пролежала, багато молилася. І 
один раз Бог дав мені багато запитань. Він 
хотів бачити мене в Україні, хотів через 
мене допомогти іншим. Тоді я Йому сказала: 
«Господи, якщо Ти чуєш, зціли мене, я їду 
назад в Україну». 

Після цього сестрі лідії стало краще, з 
кожним днем відчувала полегшення. Згодом 
аналізи крові засвідчили значний прогрес 
в одужанні. І лікарі запевнили: «Ви будете 
жити». Але що робити в Україні – не уявляла. 
За освітою вчитель, проте розуміла, що цією 
роботою займатися не буду. «Я питала Госпо-
да: як маю допомагати людям, як Ти хочеш, 
що мені робити?» – згадує монахиня. Одного 
разу, ще в Індії, молилася за смертельно хво-
рого чоловіка. А наступного дня він прий-
шов... здоровий.

– Я дивувалась: як може бути так?! І зрозу-
міла, що Бог просить, щоб я молилась. 

Ось так сестра лідія десять років тому 
знову повернулась в Україну – цього разу на 
Закарпаття. 

Одужують від безпліддя,  
раку, паралічу
Побачивши, який велелюдний натовп 

очікує сестру лідію, я поцікавилася, чи 
так буває щодня. 

– Та це мало, – посміхнулася монахиня. 
Виявляється, щодня приймає 200, коли 

250 людей. Записують попередньо макси-
мум 150 хворих. Річ у тім, що багато ту-
ристів приїжджає відвідати монастир і, 
як тільки дізнаються про дивовижний дар 
сестри лідії, просяться на прийом. Вона 
відмовити не може. 

– Чи втомлюєтеся?
– По-людськи, можна сказати, так. Але 

розумійте: не я зціляю, це робить Бог. не 
від мене сила йде.

Вона себе порівнює з трубою, якою зго-
ри йде вода. Але ж труба не тратить свої 
сили – так і вона. «це не означає, що при-
йшли до мене  – і все, здорові,  – пояснює 
монахиня. – Бог сам знає, що кому краще. 
Бо і смерть когось рятує». А звертають-
ся до сестри лідії з різними проблемами. 
Якщо комусь її дар допоміг, обов’язково 
відгукуються: чи самі приїздять зі слова-
ми вдячності, чи переказують іншими па-
ломниками. Є свідчення, що з допомогою 
індійської монахині вилікувалися від без-
пліддя, паралічу, раку, позбулися різних 
сімейних проблем.

– Я ніколи не акцентую, що я зціляю, – 
ще раз наголошує монахиня.  – Я просто 
стою перед Богом і молюся, прошу Господа 
благословити. це моя місія.

– Чи сумуєте за батьківщиною, чи зби-
раєтеся повертатися додому?

– О, ні! – не задумуючись, відповідає. – 
ні, відчуваю, що я в чужій країні, але тут 
люди мене приймають. Спочатку не подо-
балось, а тепер я дуже люблю Україну. 

Олена ПАВЛЮК,
Закарпатська область
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Спочатку, певна річ, це мені видавалося 
смішним: ціле життя я шукаю того єдиного, 
а тепер якийсь святий з образочка мав би 
мені допомагати? Тим не менше, я вирішила 
спробувати – ну хоч би для того, аби довес-
ти бабці, що немає ніякої надії і що в моїй си-
туації і святий не допоможе. І ось, сталося…

Відколи пам’ятаю, завжди мала багато при-
ятелів, але жоден з них не годився на поряд-
ного хлопця. Я мала з ними ходити в кіно і на 
забави, не бракувало також пропозицій піти у 
ліжко, але жодне з цих знайомств не було тим 
правильним знайомством – знаєте, таким, яке 
перевертає серце, душу і все всередині.

Зачарує мене світ і зробить так, що я по 
ночах помиратиму з кохання до когось… ні, 
не було чогось такого. нуль іскри Божої, нуль 
романтичних польотів, постійно тільки нуд-
на – вочевидь, цінна, але нудна в тому сенсі, 
що тільки – дружба.

Подруги повиходили заміж, познаходили 
собі свої другі половинки яблук і помаран-
чів, а я нічого. ніби й не самотня, бо оточена 
колом шанувальників, але в глибині серця 
все одно сама. Мені було 29 років, і я вже 
втратила надію. Тоді бабуся мені підсунула 
одну молитву до св. Йосифа і образочок, і 
сказала молитися.

Я читала цю молитву день у день вранці 
та ввечері, протягом півроку. І ось – сталося. 
Я була у відпустці з подругою в Хорватії, по-
знайомилася з Рафаїлом. Певна річ, закінчи-
лося тим, що я мала той землетрус у серці й 
кохання з першого погляду.

Через чотири місяці після знайомства я 
вже виходила заміж. Сьогодні по двох роках 
я так само щаслива, і ми вже маємо плід на-
шого кохання – однорічну донечку.

Можете з мене сміятися, але я переконана, 
що завдяки молитві до св. Йосифа я сьогодні 
така щаслива. Всім шукачам раджу цю мо-
литву: їй варто довіритися. 

За матеріалами: deon.pl
Джерело: CREDO

сВятий йосиФ  
зНайшоВ меНі ЧолоВіКа

МОЛИТВА ДО СВ. ЙОСИФА

Святий Йосифе, пречистий Страже Діви,
Дякую тобі, що я ще не вийшла заміж.

Святий Йосифе, ти знаєш, хто має стати моїм чоловіком.
Дозволь мені зустріти цю людину,
Вчини, аби це була хороша людина,
Яка мене любитиме і шануватиме

Так, як ти любив і шанував Пресвяту Богородицю.
Святий Йосифе, зроби, щоб розірвалися всі знайомства,

Які не подобаються Господу Богу.
Обіцяю тобі дотримати передшлюбної чистоти,

Надати першій дитині ім’я Йосиф  
(або взяти другим іменем)

І говорити всім, що такого доброго чоловіка  
я маю завдяки Богові й Тобі.
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о. мелетій БАтіГ, ЧСВВ 

– Я вже більше не маю сили це все зноси-
ти. Ось Ганя пішла вже на вічний спочинок. 
А тут кожний день… Ох і досталось мені сьо-
годні. І для чого тільки людина народжуєть-
ся, щоб так терпіти?

– Маріє, не тобі судити. А може ми собі за-
служили на таке життя. Як не ми, то хтось з 
родини чи наші близькі грішили тяжко. Зи-
мою був у сусідньому таборі священик і всіх 
просив  Богові молитися в надії на повернен-
ня додому. Говорив, що прийде час, і в’язні з 
таборів і тюрм будуть звільненні.

– І ти ще віриш, що Бог є на світі. Хіба це ка-
торга? це ж справжнє пекло без вогню. Добре 
тобі, настя, говорити, а я вже більше не можу.

– Схаменись, Маріє! А то тут муки терпи-
мо і ще прийдеться по смерті… не гніви Бога, 
адже Ганя наложила на себе руки у своїй не-
свідомості. Вже перед тим три дні в гаряч-
ці марила. не будемо її осуджувати, а Боже 
Милосердя нехай огорне її душу. А нам треба 
молитись за себе, за всіх що в таборі і за Ганю, 
бо вона була доброю подругою. А що ні?

– Так! Так! Але ми вже більше, як п’ять ро-
ків гірше собак з дня на день живемо… Сибір, 
Далекий Схід, а тепер Караганда, а що далі?

Так між собою розмовляли дві подруги, 
які перебували довгий час в’язнями в табо-
рі строгого режиму. недавно їх стривожила 
сумна звістка, що їхня подруга Ганна наклала 
на себе руки. Багато жінок і дівчат закінчува-
ли в такий спосіб у таборі своє земне життя. 
Був випадок, коли за одну ніч коло трансфор-
матора, дотикаючись проводів, закінчували 
своє ув’язнення більше десяти жінок. Після 
чого обгородили трансформатор частоколом, 
але це не дало змоги на далі уникнути само-
губства в таборі, яке немов, як якась пошесть 
поширювалось між в’язнями.

В’язні працювали на будові військового 
аеродрому в казахських степах, вирівнюючи 
скалистий ґрунт. В одних місцях вони його 
знімали, а в інших посипали. І вся ця робота 
виконувалась примітивним ручним спосо-
бом. Інструментом була кирка, лом і лопата. 
Транспортом була тачка. І всю цю роботу 
виконували жінки, які були в основному ви-
везені із України та Білорусії. Їх звинувачу-
вали у зраді Радянського союзу. І за звичаєм 
робили їх агентами буржуазно-поміщицької 
Польщі, українського буржуазного націона-
лізму і таке інше. Тобто вони ставали «воро-
гами народу» і прощення їм не було.

Тридцятилітня жінка Марія Хмелюк слу-
жила в панів на Волині. Після розділу Поль-
щі німеччиною і Радянським союзом, вона 
опинилась під радянською окупацією. Її гос-

На Все БоЖа Воля
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подарів відразу вивезли в Сибір, а через де-
який час її сім’ю  перевезли на Вінниччину 
в Барський район, село Шпирки. Чоловік в 
скорому часі важко захворів і помер. Марію 
вивозять все таки в Сибір за те, що служила 
панам. Троє дітей залишилось з бабусею. Її 
арештували перед війною.

Важка праця доводила не раз в’язнів до 
відчаю. Марія теж зневірилась у своєму жит-
ті. Її мучила важка втома, голод, а також об-
рази із сторони конвоїрів-солдатів. Розду-
муючи про все наболіле, вона вирішила собі 
відібрати життя, кажучи сама до себе:

– А що Бог на це?.. Але вони Бога не бо-
яться, що хочуть, те і роблять. Живих людей 
закопують. ні, я вже більше не буду терпіти. 
Біля трансформатора в частоколі можна під-
няти стовпчик і протиснутися до проводів, а 
там прощай… Але все таки піду і відвідаю в 
останнє настю зі львова. Ох і розумна вона, 
і терпелива, і побожна, недарма вчителькою 
працювала. Щоб не тривожити її своїми 
переживаннями, я лиш попрощаюсь. Вона 
дуже любить Україну і так знає багато пісень, 
то попрошу хай мені ще заспіває хоч одну 
якусь пісню. лиш би не проговоритись. Про 
це ніхто не повинен знати. Якщо Бог є, то Він 
добре мене розуміє. Світ цей мені зовсім не 
милий.

Так собі роздумувала Марія, йдучи на 
шлях самогубства, коли вели їх на вечерю. 
Працювали сьогодні, як ніколи, досить дов-
го. Згадала своїх дітей, маму, а також чоловіка, 
який  упокоївся п’ять з половиною років тому. 
І лише після вечері Марія з настею зустрілась 
у її камері. настя теж була змучена тяжкою 
працею і ледве ходила. лице було засмучене, 
але побачивши Марію, тут же зраділа.

– Дорога моя, настусенько, я сьогодні 
дуже важко себе почуваю, боюсь що помру. 
не видужаю!

– Що ти кажеш, Маріє? Та й ти носиш пре-
красне ім’я Марії. Поручись Її, віддай себе під 
Її опіку. на все Божа воля. Я теж сьогодні лед-

ве ноги пересувала, думала, що впаду. Маріє, 
до Пречистої молись, ось так: «О Маріє, Мати 
Божа, поможи нам!» І так повторяй раз за ра-
зом, зрозуміла… І з тобою нічого не станеться. 
Я також буду за тебе молитися, щоби Її Мило-
сердя непорочного Серця огорнуло тебе.

– настусенько, мені не до молитви. Та і 
віри в мене немає. Я, навіть, чогось завидую 
мертвим, бо їм легше,  але прошу, якби щось 
сталось зі мною, повідомиш про це моїй ма-
тері. Прошу тебе, моїй матері повідомиш.

– Чи ти з глузду з’їхала. Стільки років терпі-
ла, та й тепер трохи підлікуйся, а взагалі візьми 
себе в руки. Бадьорись, – каже Христос. Ходи 
но ось сюди в куточок і помолимся разом.

Жінки займалась своїми  справами, а Ма-
рія і настя встали в куточку й молились ра-
зом на вервиці. І лише через п’ятнадцять хви-
лин розійшлись. Марія спокійно пішла у свій 
барак. Вийшовши від насті з бараку, вона 
пішла у свій  барак, сіла на своїм тапчані  – 
що замінював ліжко. це були збиті нари з до-
шок, на яких лежав солом’яний матрац. Тут 
вона почала згадувати все прожите життя від 
раннього дитинства до сьогоднішнього дня. 
Та найбільше не виходили з пам’яті останні 
п’ять років поневірянь по тюрмах і таборах.

– Так піду з молитвою. Мені молитва дасть 
відваги. Якщо не сьогодні, то вже більше не 
зможу… Іду я зі світу, а вони кати хай пану-
ють… завтра будуть писати акти, будуть шу-
кати свідків, що я говорила, будуть і настю 
випитувати, тягати. Ой не пощастить її. Всі 
бачили, як ми молились. А що як не сьогод-
ні… Але ні, я вирішила. не може бути по-
іншому. От тільки час довго тягнеться. Ще 
годинка і буде вже темніти. Я піду із північ-
ної сторони, щоб ніхто мене не побачив, а там 
через щілину й до проводів двома руками, 
головне добре схопитись. Держись, Маріє!

Марія  встала, повна рішучості і ходила по 
бараку. Вона підійшла до дзеркала, подиви-
лась на своє змарніле лице, а потім на руки і 
сама до себе промовила:
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– Зечка проклята, скоро підеш зі світу.
У її серці бурлила ненависть до всього. Вона 

ненавиділа себе, своїх близьких, а найбільше 
посіпак  у таборі, а також владу. Здавалось, що 
збунтувалась проти  самого Бога. Де знайти 
спокій і мир душі. Хто встане на перекір її ду-
мок? Хто заспокоїть її душу? Радіє диявол. Він 
одне шепче: «не відступай! Ти всім покажеш, 
що ти була справедливою, ти знайдеш свій 
спокій, тільки віддай мені свою душу».

Але і чує інший голос: «Маріє, Маріє! Що 
ти задумала. Схаменись. Прийми свої тер-
піння. Звернись до свого Спасителя Ісуса, 
до його Милосердя, люблячого Пресвятого 
Серця. В тебе є діточки, в тебе є мати, не за-
лишай їх сиротами. Поглянь, ось Мати Божа 
молиться за твою долю. не відкидай Її. Вона 
хоче тебе прийняти у свої палати, але при-
йми це життя. Прийми це життя, як дар Бо-
жий. Яке воно, але це дар Божий. Іди до своєї 
подруги все розкажи, а вона своїм добрим 
словом дасть тобі добру пораду.

Два ангели: ангел добра і ангел зла. Дві різ-
ні думки і душевна боротьба. Як на цей час 
потрібно, хоч невеликої внутрішньої сили, 
щоб перемогти зло в своїй душі. А за тою си-
лою потрібно звернутись до сили Всемогут-
нього Бога, його ласкою, яка до спасіння є 
обов’язково потрібна. Думки і переживання 
втомили Марію. Вона чекає  – тільки ще де-
сять хвилин, а там все закінчиться. Вийшла 
із свого бараку і тихо ходою пішла до транс-
форматорної станції. Подивилась на небо. 
Сонце за собою залишило рожеві сутінки на 
небі. І тепер небо здавалось дуже гарним, яке 
було прикрашене рожевими барвами. 

– Боже, якщо Ти є, візьми мене до себе, – 
говорила Марія в своєму серці. Мати Божа 
Ти всім помагаєш, а чому Ти мене відкинула? 
Я стільки витерпіла поневірянь, що дальше 
не можу. Де ж Ти, Маріє, Пресвята Діво! не-
вже ж забула за мене? Але ні, якщо є життя 
на тому світі,  не відвертайся від мене і при-
йми нещасну сироту до себе. Мати Божа, не 

дай, щоб я і там попала в страшні муки. Мати 
Божа, прийми мою душу, бо скоро я стану пе-
ред Тобою. А я так хочу спокою…

Крок за кроком Марія зближалась до міс-
ця, де мало вирішитись і бути оцінене її жит-
тя минуле і теперішнє, а також, яким має бути 
майбутнє. Повна рішучості, вона підійшла до 
трансформаторної станції, оглянулась навкру-
ги, нікого не побачила, а серце билось все дужче 
і дужче. В голові роїлась незчисленна кількість 
думок. І тут, коли вона вдруге обернулась до 
свого бараку враз перед собою побачила світлу 
постать молодої жінки з трьома дітьми. Марія 
закрила очі на мить, а відтак знову відкрила їх. 
Перед нею стояли її діти. Вона впізнавши їх, 
стояла на місці, мов укопана, а вони немов бла-
гали свою матір йти за ними. «Та це мої діточ-
ки, Боже мій!» на серці в неї появилась радість, 
і якесь тепло пройшло по всьому тілі. Їй хоті-
лось усміхнутись. Забувши свої жалі і образи, 
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вона вдихнула повітря на повні груди і тихо 
мовивши, коли зникло видіння:

– Боже, Ти є! Прости мені! Мати Божа 
милосердна, я негідна такого видіння. Чудо, 
чудо! Ісусе, Ти любиш мене. Ти не хочеш 
смерті моєї. О мої діточки, мої любі, ви хоче-
те, щоб я була з вами. Я буду з вами. ні, я по-
винна жити і я буду жити. це Ти, Маріє, даєш 
наснагу до життя. О, Пречиста, моли Бога за 
мене, щоб Він простив мені цей страшний 
гріх. Я грішниця. Я буду  терпіти, скільки це 
можливо і скільки Ти, Боже, мені присудив.

на небі зникла рожева заграва, засвітились 
зорі, а Марія з молитвою на душі поверталась 
до бараку. Увійшла в барак з якоюсь радістю. 
Вона не знаходила собі місця. Їй хотілось по-
ділитись своїм враженням. Вона бачила саму 
Пречисту Діву, яка остерігала її від найбіль-
шого нещастя – смерті. Адже вона тепер по-
винна була лежати біля проводів, як і багато 
інших жінок, що наклали на себе руки.

Між жінками вона чула розмови і в ме-
тушні вони готовились до нічного віддиху. 
Важка втома і кожна старалась, як найскорі-
ше прихилитись до своєї постелі. Марія сіла 
на своє ліжко і вже не пам’ятала про свою 
втому. Вона все ще бачила перед собою красу 
Пречистої Діви зі своїми діточками.

– це Вона мене перестерегла. Боже, який Ти 
добрий, – шептала своїми устами Марія. По-
молившись, вона швидко спокійно заснула.

на другий день, вранці, вже під час роботи 
до Марії підійшла настя і тихо запитала:

– Де ти вчора вечором була? Я заходила 
до вашого бараку, а тебе не було. Я так  пере-
живала, цілий вечір молилась, щоб щось не 
сталося з тобою.

– О, настусенько, я тобі не можу всього пе-
реказати, але послухай!

Марія розказувала, а настя слухала. Оби-
дві втирали сльози і заодно раділи. А потім 
настя сказала:

– Я відчувала своєю душею твоє горе, а 
чому ти мені не призналась. Я б ніколи тобі 

не дозволила піти на такий крок. Дякуй Бого-
ві за терпіння, які ми несемо і просимо Його 
сили все це пережити.

Розмова довго не тривала, бо наглядачі ла-
ялись і кричали, щоб всі працювали. Хтось 
кричав, що держава вимагає від них праці, як 
викупу за їхні злочини. Хоч злочином було 
все, починаючи від любові до Бога і ближньо-
го та любові до своєї батьківщини України. 
Та для Марії і насті сьогодні був надзвичай-
но щасливий і радісний день.

Перед обідом підійшов до Марії заступ-
ник начальника табору. Марія зустріла його з 
тривожною думкою, –  чого він хоче?

Але він без злоби і навіть привітно запи-
тав її, пропонуючи нову роботу в таборі.

– Маріє, чи ти не противишся, якщо я за-
пропоную тобі іншу роботу.

– Прошу, я на все згідна. Скажу вам від-
верто, що я вже виснажилась до краю, щось і 
в боці, і в шлунку болить.

– Ми тебе переводимо працювати в пральню.
– Дякую Вам за розуміння моїх можли-

востей.
Вже наступного дня її перевели на легшу 

роботу в пральню, а відтак на кухню. Вона 
була вдячна Богові, а особливо дякувала 
Матері Божій за її опіку. Тут перебувала до 
кінця свого ув’язнення. За цей час вона ба-
гато пережила, але вже не було так важко, 
як перших п’ять років тяжкої праці. Вечір, 
коли вона хотіла вирішити свою долю, ні-
коли не згадувала. Та радість від з’явлення 
завжди відчувала у своєму серці з розумін-
ням, що це є дія молитов її близьких осіб: 
вдома матері, діточок, а можливо її подруги 
насті. Бо в останню хвилину до її серця ді-
ткнулось Милосердя Боже і вона побачила 
з’явлення Матері Божої з її дітьми, щоб зно-
ву могла повернутись до Бога. Матір Божа її 
не залишила… 

(Продовження буде  
в наступному номері)
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З нагоди святкування 25 річниці з дня 
заснування гуртка Апостольства молитви 
під особливим наставництвом ревнительки 
п. Надії Шняк, члени гуртка висловлюють 
особливу подяку за залучення п. Надії до 
справи Божої, котра об’єднала багатьох в 
одну спільноту, навчила Божого слова та 
заохотила власним прикладом до добрих 
християнських справ.

Хай у цей день, 12 лютого 2016р., і в ціло-
му Вашому житті Бог посилає Вам, п. надіє, 
сили у Ваших ділах, обдаровує всіма потріб-
ними ласками, сповнює серце надією і напо-
внює серце любов’ю.

Завжди вдячні за старання, самовідда-
ність, жертвенність та молитву за нас. 

З повагою та молитвою,
Ваші членки

Вітаємо П. НадіЮ шНяК, 
реВНителЬКУ аПостолЬстВа молитВи м. ЖоВКВи!

соНет до розП’ятоГо Христа
(Soneto a Cristo Crucificado)
переклала з іспаномовної літератури Латинської Америки

Ольга СмОЛЬНИЦЬКА, Кандидат філософських наук

Ні, Боже, я не прагнув як заслугу
любити небеса благословенні,
але й не прагну мучитись в геєні,
спокутуючи гріх свій як недугу.

Пробуджуєш в мені, мій Боже, тугу:
о, до розп’яття члени пригвожденні,
осміяний! і весь я у мученні,
зі смертю бо Твою я зрю наругу.

Твоя любов мене веде направду,
люблю Тебе – хай не було б і раю,
боюсь Тебе – хай не було б і аду.

Ти не даєш, тому що маєш владу,
несправдженого все ж таки чекаю,
Тебе я прагну як саму відраду.
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Надія ГНАтИШИН, ревнителька 

«Апостольство молитви – любов і доброта 
Апостольство молитви – на всі свої літа…»

/ Гімн Апостольства Молитви /

Сонячною і теплою була неділя напере-
додні Стрітення Господнього. Саме в цей 
день зібрався наш гурток Апостольства 
Молитви м. Жовкви. Провідною причиною 
зібрання було подія присвячена 25-річчю 
від дня заснування. Розпочав збори коор-
динатор Апостольства Молитви о. Терентій 
Довганюк, ЧСВВ. Отець тепло привітав усіх 
присутніх з Ювілеєм, а особливо нашу рев-
нительку п. надію Шняк, поблагословив-
ши її, побажавши міцного здоров’я та по-
дякувавши за ревну працю в Апостольстві 
молитви. Тоді виступила і сама ревнитель-
ка. Вона розказала про історію заснування 
гуртка, про молитви, які вони молились, про 
тих священиків, які були їхніми духовними 
провідниками. Згадала, що часто до них при-
ходив о. Юрій Янтух, ЧСВВ. це був ревний 
священик-патріот. Він навіть у підпіллі вико-
нував свої душпастирські обов’язки і давав 
шлюби, хрестив дітей, сповідав.

цікаво, що мама і бабця п. надії також 
були ревнительками в Апостольстві молит-
ви. Вони постійно молились за священиків, 
сестер монахинь, за душі в чистилищі, за 
членів Апостольства, за всіх, хто просив про 
молитву, за хворих. А хто відходив з цього 
світу – членок чи їхніх родичів – молились 
по декілька вервиць. намірення на місяць, 
крім загальних, завжди були ще за мир, за 

добрих керівників  в уряді, за зріст Апостоль-
ства молитви. 

У нашому гуртку є 40 членів Апостольства 
молитви. Кожен з нас у призначений час при-
ймає винагороджуюче святе Причастя. Одна 
з членів гуртка розповіла мені про такий ви-
падок. Запросили о. Юрія Янтуха посвятити 
хату і охрестити дитину. Бабця в них була 
дуже побожна. Вона старшого хлопчика по-
ставила перед собою і тримала свічку, а отець 
відправляв Службу Божу. Свічка розгорілась, 
і в хлопчика почало горіти волосся. Всі стри-
вожились – це про щось свідчить… І справді, 
свідчення виправдались. Хлопчик виріс і пі-
шов до монастиря, став священиком.

Поділилась своїми спогадами і ревнитель-
ка п. Оля Грень. Вона згадала про о. Шепітку, 
ЧСВВ, який постійно підтримував своїх ві-
рних. Ще виступила надія Школик, яка роз-
казала про значення молитви на вервиці, про 
різні молитви до святих на кожний місяць.

Тепло привітала ювілярку надревнитель-
ка п. Віра. наприкінці свята заспівали всім 
«Многая літа». 

25-ліття  
аПостолЬстВа молитВи  
м. ЖоВКВи
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за Все тоБі я дяКУЮ!
 Шановна редакціє часопису «Місіонар». 

Під таким заголовком хочу висловити щиру 
подяку всім учасникам нічного чування, яке 
відбулося на початку лютого в храмі св. Андрія 
у львові.

Сердечно дякують всі парафіяни церкви свя-
того Андрія нашому священику о.  Іринею, як 
провіднику нічного чування, за його змістов-
ні і повчальні проповіді, за спільно проведені 
Служби Божі і молитви. Дуже вдячні сестрам-
монахиням з Брюхович за виконання «Верте-
пу», Служби Божої, за колядки і вінчування.

Кохані наші сестрички у Христі. Прийміть 
від нас, парафіян, сердечну подяку за вас, за 
все. За вашу жертовність служити Богу. Ми 
молитовно просимо Господа, щоб кріпив вас 
у Вірі, підтримував у надії і дарував ласку 
щирої і ніжної любові. нехай ці три чинни-
ки християнської моралі супроводжують вас 
все ваше подальше життя і будуть вірними 
супутниками.

Дорогенькі сестрички! Дивлячись на вас, 
я чомусь уявляю вас немов пелюстками тро-
янди. Ви чудові – поодинці і прекрасні, коли 
разом. Ви разом – нев’янучі квіти. Тож нехай 
ці квіти ніколи не в’януть, а вдихаючи їх ніж-
ний аромат, додають вам наснаги до життя. 
Благослови вас, Боже, всіма своїми ласками і 
веди дорогою правди. Життя прекрасне, коли 
щиро віруєш та надієшся на Господа. З Богом 
завжди легко і все буде добре. Сестрички! Ми 
дякуєм Богу, що ви у нас є, а сил і здоров’я хай 
Господь додає.

Катерина ГОРАК,
парафіянка УГКЦ святого Андрія, м Львова

 Дорога редакціє журналу «Місіонар». З ва-
шою допомогою хочу подякувати Пресвятому 
Серцю Ісусовому за те, що кожний вечір збирає 
нас (членів Апостольства молитви) у капличці 
Пресвятої Богородиці спільною молитвою на 

вервиці, за наміри Апостольства молитви та у 
різних потребах. Дякую нашій Матінці Божій, 
що вислуховує молитви і дуже нам допомагає.

Від себе хочу скласти подяку Матінці Божій 
лопатинській і всім святим, до яких я моли-
лася про допомогу в моїй складній проблемі, 
яка тягнулася тривалий час і успішно виріши-
лась, за зцілення внучки, за розв’язання вузла 
у житті моєї доньки (я молилася дев’ятницю 
до Богородиці, що розв’язує вузли).

Дякую цариці Святої Вервиці у Помпеях, 
що допомогла покращити моє фінансове ста-
новище. Від імені всіх членів молитовної гру-
пи дякую, Матінко Божа, що Ти нас кличеш 
до Себе кожний день, вислуховуєш та ведеш 
дорогою християнського життя. Веди нас, 
Маріє, веди дорогою спасіння, і запровадь до 
Свого Сина Ісуса!

З повагою
Почитателька Серця ісусового

марія,
с. Лопатин, Радехівський р-н, Львівська обл.

 Шановна редакціє! Хочу через часопис 
«Місіонар» скласти щиру подяку Господу 
Богу, Ісусу Христу, Пречистій Діві Марії, Го-
шівській Матері Божій, св. Юді-Тадею, св. Йо-
сифу, св. Марті, св. Антонію, св. Миколаю Чу-
дотворцю, св. Анні, св. Терезі, св. Бенедикту, 
о.  Піо, Блаженному священномученику ле-
оніду Фьодорову, всім святим і всім, хто мо-
лився за щасливе повернення додому мого 
чоловіка з АТО.

Хочу подякувати Господу Богу, Діві Марії й 
всім святим за те, що допомагаєте нам, даєте 
здоров’я нашій сім’ї та всій родині. Я дала обі-
цянку подякувати усім, і хочу її виконати.

Моліться щиро, з вірою і надією, а ваші мо-
литви будуть вислухані.

мирослава,
с. Смочів, Жидачівський р-н, Львівська обл.
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КросВорд
три КраПКи заміНітЬ слоВом із сВятоГо ПисЬма

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,  
ОПУБЛІКОВАНиЙ У БЕРЕЗНІ 2016 РОцІ:

1.любов. 2.люд. 3.Митар. 4.никодим. 5.народ.  
6.лазар. 7.Потреба. 8.лотос. 9.Бог. 10.Добро. 11.Сидір. 
12.Образ. 13.лідер. 14.Піо. 15.Вік. 16.Суд. 17.Дух.  
18.Тарас. 19.Весна. 20.Тадей. 21.Інжир. 22.Бар. 23.Жар.  
24.Мир. 25.Син. 26.непал. 27.Сидорук. 28.Сабадаш.  
29.Човен. 30.Мирра. 31.Вигук. 32.Декан. 33.Петро.  
34.Захід. 35.Мер. 36.ніл. 

Підготувала Леся ШтИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 3. Ісус відрік: «Якщо я самого себе про-
славляю, … моя – ніщо. Отець же мій, про якого кажете: 
Він Бог наш, – той мене прославляє. 4. Бо, як … має життя 
у собі, так і Синові дав, щоб мав життя у собі. 7. Були й жінки, 
що дивилися здалека. Між ними була Марія … . 11. Свобідний 
… до святині. 14. … пісень Соломона. 15. Народ бо на народ 
повстане й царство на царство. Голод, чума та землетруси бу-
дуть по різних місцях, та все це − … страждання. 16. Той, хто 
видає себе за пророка. 17. Хто з оцих трьох, на твою думку, був 
ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? Він відпо-
вів: «Той, хто вчинив над ним … .» 19. … Небесне подібне до 
зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. 
20. Там же є пахуча смола та …-камінь. 21. Автор ліричних 
поезій. 24. Бо … тіла (веде) до смерти, а прагнення духа – до 
життя і миру. 25. Якже прибув на …, він сказав їм: «Моліться, 
щоб не ввійти в спокусу.» 26. Моліться, щоб ваша … не ста-
лася зимою, ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не 
було від початку світу аж понині, та й не буде.

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Шостий день перед Пасхою прибув Ісус у 
Витанію, де перебував …, якого воскресив був з мертвих. 2. 
Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре 
… на своїм полі. Та коли люди спали прийшов його ворог і 
посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. 5. Первісна назва 
Палестини в Старому Завіті. 6. Я – … і життя. Хто в мене ві-
рує, той навіть і вмерши – житиме. 8. Як неспроможна гілка 
сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на 
виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я 
… , ви – гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, – той плід 
приносить щедро. 9. Знялась між ними й …, хто з них має 
вважатися за більшого. 10. Середній з трьох класів духовної 
семінарії. 12. Цар царів і … володарів. 13. Ревна … правед-
ника має велику силу. 18. Все, що Йоан говорив про нього, – 
була … . 22. Одного ж перехожого, Симона Киринея, батька 
Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували не-
сти … . 23. Тоді з’явився йому … з неба, що підкріплював 
його.

ПРАВиЛьНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,  
за березень 2016 року надіслали:

СОЛОДЯК Олег,  
смт. Жвирка, Сокальський р-н, львівська обл.

БІБЛІОТЕКА  
м. Великі Мости, Сокальський р-н, львівська обл.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖцІВ!

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.04.2016  та отримайте  ПРИЗ!


