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«Благословляйте –  
не проклинайте!»
(рим. 12:14)

Найдорожчі наші читачі!
Коли зустрічаємо священика, спілкуємося з ним, то зазвичай просимо бла-

гословення, чи про молитву. Робимо це тому, що священик є посередником 
між Богом і людьми. Він щоденно звершує безкровну жертву Святої Літургії, 
на якій заносить молитву за Божий люд, за душі тих, хто у вічності. На його 
слово сам Господь сходить із неба на святі Дари, перемінюючи їх у свої Тіло 
та Кров. Через руки священика Господь уділяє своє благословення людям до-
брої волі. Ми знаємо, що Боже благословення дуже потрібне нам у всьому: 
вдома і на роботі, в родині та державі. Зі слів Святого Письма ми пам’ятаємо: 
«Коли Господь та не будує дому, – дарма працюють його будівничі» (Пс. 127).

15 лютого, на свято Стрітення ГНІХ, ми пригадуємо собі, як Марія з Йоси-
фом приносять дитятко Ісуса до Єрусалимського храму, щоб принести при-
писану в законі Мойсея жертву Богові: пару горлиць і двох голубенят. У цій 
події ми звертаємо увагу також на старця Симеона і пророчицю Анну, які не 
відходили від храму, служачи Богові вдень і вночі. І дуже цікаво розповідає 
нам про поведінку Симеона євангелист Лука, наголошуючи на важливості 
благословення: «Він (Симеон) узяв Його на руки, благословив Бога й мо-
вив: «Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі» 
(Лк. 2:28-29). Ми бачимо, як вплинула на Симеона зустріч з Ісусом. Це була не 
просто зустріч – Боже Дитятко на твоїх руках. Для Симеона цей момент ви-
кликає велику радість і бажання благословити Бога. Далі читаємо, як Симеон 
благословляє Марію та Йосифа: «Батько його і мати дивувалися тому, що го-
ворилося про нього. Симеон же благословив їх…» (Лк. 2:33-34). 

Якщо ми по-справжньому переживаємо зустріч з Христом, то нам ніко-
ли не захочеться говорити зле про Бога (наприклад, нарікати на свою гірку 
нещасну долю) чи людей, вже не кажучи про грубі прокльони, які є проти-
лежністю до благословення. Зло – сказане чи зроблене, або навіть задума-
не – завжди рано чи пізно повертається до того, від кого походить. Зустрівши 
Христа, взявши Його на руки, як Симеон, прийнявши до свого серця, ми ба-
жатимемо лише одного – хвалити Господа і дякувати Йому за прещедре ми-
лосердя. А з любові до Нього нам легше стане бачити добро в людях, і від сер-
ця благословити їх, навіть тоді, коли чуємо від них прокльони і зазнаємо зла. 
У всьому просімо завжди Божого благословення, і не забуваймо дякувати за 
це. З наших уст нехай завжди виходить тільки благословення, як закликає 
нас апостол Павло: «Благословляйте тих, що вас гонять; благословляйте – не 
проклинайте!» (Рим. 12:14). Це не завжди легко, але для того, хто має Бога в 
серці, завжди можливо! 
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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 лютий     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ЗАГАЛьНий: За дбання про сотворений світ, отриманий як безкоштовний дар, щоб 
вдосконалювати й захищати його для майбутніх поколінь.

ЄВАНГеЛіЗАЦійНий: Щоб частішали нагоди до діалогу й зустрічі християнської віри з 
народами Азії.

МіСЦеВий: За почуття обов’язку й відповідальності вірних на місцях праці.

ПоКРоВиТеЛь: преп. Єфрем Сирін.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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наМІри апостолЬства Молитви на березень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

«Коли голодному ти віддаси хліб твій, 
наситиш пригніченого душу, тоді засяє 
твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, не-
мов південь» (Ісая 58:10). «А хто має ба-
гатство світу й бачить, що його брат у не-
статках, та зачиняє серце своє від нього, то 
як може Божа любов перебувати в такому? 
(1  Йн  3:17). Якщо ми Христові, то мило-
сердя відкриває наші серця до негараздів 
інших, прихованого нещастя, матеріальної 
бідності, а також до всіх інших страждань: 
дитини у скруті, сім’ї в тяжких обстави-
нах, безпритульного, молодої особи, що 
не бачить сенсу життя, одинокої літньої 
людини, вигнанця, а також тих, хто не має 
доступу до навчання, мистецтва чи куль-
тури. В особі бідних присутній сам Хрис-
тос, який покладається на наше співчуття і 
говорить до нас: “Бо голодував Я, і ви дали 

Загальний: Щоб сім’ї у скруті отримували необхідну підтримку і діти могли зростати в 
здоровому й мирному оточенні

мені їсти” (Мт. 25) “Через співчуття Хрис-
тос бере на себе страждання кожної лю-
дини. У своїй доброті Він дивним чином 
поділяє страждання, присутнє в кожній 
особі аж до кінця світу.” (Максим Ісповід-
ник, VII ст.)

Наважмось підійти самі або разом з 
іншими до ближніх, що перебувають у 
скруті, обабіч нашої життєвої дороги. Ми-
лосердя не сентиментальне, а, навпаки, ви-
могливе; воно не має обмежень – говорив 
брат Роже (спільнота Тезе). Обов’язок об-
межений законом тоді, як милосердя ніко-
ли не скаже: “Досить; я виконав, виконала 
свій обов’язок”. Допомагаймо, підтримуй-
мо ближніх, які, іноді, соромляться по-
просити для своїх дітей, будьмо у такому 
зв’язку з Богом, щоб нам саме підказало, 
хто потребує нашої допомоги. 

Як інформують католицькі ЗМІ, свобо-
да християн у всьому світі різко зменшу-
ється. Одні гинуть за віру, інших жорстоко 
дискримінують в суспільно-політичному 
житті. Та Свобода віросповідання обме-
жена не тільки в країнах, де християнство 
є меншістю. З проблемами нетерпимості 
також стикається історично християнська 
Європа. 

У багатьох європейських країнах хрис-
тияни не можуть проповідувати істину 
про природу гомосексуалізму, навіть спи-
раючись на Святе Письмо, тому що їхні 

заяви вважають «мовою ненависті». «Ве-
лика революція спокійно досягає фіналу 
в Європі. Революція ментальності та со-
ціальних звичаїв є величезною порівняно 
з минулим: це антирелігійна революція. 
Вона вдаряє по релігійності, незалежно 
від того, про яку релігію йдеться», – пише 
журналіст ернесто Галлі делла Лоджія. Він 
також наголошує, що Європа переживає 
антихристиянську революцію. Християн-
ська релігія зводиться до особистих цілей. 
«На відміну від всіх інших релігій, на адре-
су християнства сьогодні можна скерувати 

Євангелізаційний: Щоб християни, дискриміновані й переслідувані за віру, кріпилися, 
вірні Євангелію, завдяки невпинній молитві цілої Церкви

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Місцевий: За добробут й духовний розвиток українських сіл

Не завжди матеріальний добробут йде 
в парі з духовністю. Люди – це особи, які 
схильні до накопичення, до скупості, які, в 
свою чергу, ведуть до хитрості, закритості, 
неспівчуття, зачерствілості й у підсумку до 
бездуховності. А з іншого боку, як показує 
досвід, бідність – принижує гідність люди-
ни. І тому, нашим щирим наміром є, щоб 
у наших селах і містах процвітала, насам-
перед, духовність, й щоб була сприятлива 
нива, приготована державою, яка принесе 
добробут, поміркований, зароблений влас-
ними руками, який не викликатиме вели-
кої заздрості й хвилювання сусідів. Папа 
Франциск просить молитися за оздоров-
лення людства від культури споживацтва 
й зовнішності, сучасної пошесті, яка заби-
рає у людей час, друзів і спокій сумління. 
Наші прадіди були щасливі від того, що 

мали кілька одежин, спали на соломі, три-
мали невелику господарку й обробляли 
шматок землі. Вечорниці, спільна праця зі 
співом, на полі, сусідські відвідини, прино-
сили їм справжню радість від життя й ця 
радість не скорочувалася переглядом теле-
візора, інтернету й безособовою розмовою 
по телефону. Науково-технічний прогрес 
приносить нам фізичне полегшення, ком-
форт, смакове задоволення, але забирає, 
непомітно, те, без чого людина втрачає 
сенс життя – духовне начало: віру в Бога, 
гармонію з природою, живе спілкування з 
рідними, друзями й спокій серця. Працю-
ючи й набуваючи, уповаймо на Бога, на за-
лежність від Нього й це допоможе нам не 
надавати перевагу дочасним, безрадісним 
речам, які з собою не заберемо, але які мо-
жуть, передчасно, забрати нас... 

найжорстокіші наклепи, найгірші образи, 
і це дозволено, слушно і чесно», – пише 
Галлі делла Лоджія. Ось кілька прикладів 
дискримінації християн в Європі:

Ірландія: церкви зобов’язані здавати в 
оренду свої приміщення для проведення 
урочистостей геїв, а також для укладення 
гей-союзів. Італія: 1 травня в Римі під час 
концерту один із співаків наслідував обряд 
освячення гостії під час Літургії, тримаючи 
в руці презерватив. Данія: парламент схва-
лив закон, який зобов’язує Лютеранську 
Церкву проводити церемонії укладення 
гомосексуальних союзів, незважаючи на те, 
що одна третина міністрів була проти його 
впровадження. Шотландія: дві католицькі 
акушерки відповідно до вироку суду були 
змушені асистувати при абортах, які здій-
снюють їхні колеги. Англія: лікарі визначи-
ли, що медики мають бути готові відкласти 
особисті переконання і віру у випадку так 
званих спірних ситуації. Одній медсестрі 

заборонили носити хрест на шиї в робо-
чий час. Одна з невеликих друкарень була 
змушена захищатися в суді, бо відмовилася 
друкувати матеріал еротичного характеру 
для одного з гей-журналів. Франція: відпо-
відно до законодавства християнам не на-
дають свободу слова, забороняючи прого-
лошувати, що взаємини між особами однієї 
статі – це гріх. 

Страшна правда про безвір’я людства 
наводить на думку, що особи створені на 
образ Божий, добровільно прямують у ле-
щата самознищення і Божих кар, які спра-
ведливо оговтували, колись, старозавітній 
народ. Чи оговтається сучасний світ, чи 
встигне, знаючи про Месію, Відкупителя 
і відкинувши Його благодать? Чи будуть 
питання як до Авраама про Содом, чи буде 
все по-іншому? Єднаючись молитвами з 
усіма християнами світу, просімо Господа 
про помилування й навернення людей, які 
жартують з Богом. 
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Покровитель на лютий: 

препмуч. Євдокія
Свята Євдокія  
(† 120 або 160) – ранньо-
християнська свята 
і мучениця зі Сирії, 
настоятелька монастиря, 
чудотворителька, 
зарублена мечем.

Свята Євдокія жила у 
місті Геліополі, що в Ки-
лисирії. Будучи дівчиною 
надзвичайної вроди, Євдо-
кія жила розпусним жит-
тям. Якось Герман, настоя-
тель чоловічого й жіночого 
монастирів, прибув до міс-
та і заночував в одному 
домі. Вночі він довго мо-
лився і читав Святе Пись-
мо про Божий суд і кару 
за гріхи. Голосне читання 

розбудило Євдокію, яка 
спала в сусідній кімнаті, і 
вона почала прислухатися 
до його слів.

Наступного дня вона по-
кликала до себе Германа, 
після розмови з яким при-
йняла Хрещення, роздала 
свій маєток убогим і всту-
пила до жіночого монасти-
ря. Незабаром стала його 
настоятелькою. Бог просла-
вив Євдокію великими чу-
дами. Довідавшись про це, 
поганський управитель Ге-
ліополя Вінкентій наказав 
зарубати її мечем. Покаян-
ного життя після Хрещен-
ня прожила Євдокія 56 ро-
ків, а мученицький вінець 
прийняла 120 року.

Агіолог Сергій (Спась-
кий) пояснює, що мова йде 
не про монастирі в сучасно-
му розумінні цього слова, 
а про общини цнотливих 
християн, а Геліопольська 
єпархія могла бути знище-
на гонителями, і Констян-
тин Великий лише відро-
див її. 

каленДар ЩоДенниХ наМІренЬ на березень

Чи
СЛ

о

Де
Нь ПоКРоВиТеЛь ДНя НАМіРеННя НА ДеНь

1 вт Вмуч. Теодора Тирона за повагу до старших людей
2 ср Свят. Льва, Папи Римського за стриманість язика
3 чт Ап. Архипа за злагоду в родинах
4 пт Преп. Льва, єп. Катанського за полонених воїнів АТО
5 сб Преп. Тимотея; свят. Євстатія, аєп. Антіох. за провід Святого Духа у християнських спільнотах
6 нд М’ясопусна. Віднайд. Мощів мучч., що в Євгенії. за дітей і молодь
7  пн Свящн. Полікарпа Смирнського за родину, як Домашню церкву
8 вт † Перше і друге знайдення голови йоана Христ. за узалежнених від алкоголю
9 ср Свят. Тарасія, аєп. Царгород. за повернення Європи до християнських цінностей

10 чт Свят. Порфірія, єп. Газького за спокій сумління 
11 пт Іспов. Прокопія Декаполіта за літніх людей
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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.

папа Франциск: МилосерДя І проЩення  
не повиннІ залишатися словаМи,  
а впроваДЖУватися в Життя 

Милосердя і прощення не повинні 
залишатися гарними словами, але 
повинні здійснюватися у щоденному 
житті. На цьому наголосив Папа 
Франциск під час загальної аудієнції у 
середу, 16 грудня 2015 р., присвятивши 
своє повчання «знакам Ювілею». 
Пригадавши, що минулої неділі в усіх 
катедрах та визначних храмах світу 
були відкриті Двері Милосердя, Глава 
Католицької Церкви підкреслив, що його 
прагненням було, «щоби знак Святих 
Дверей був присутній у кожній місцевій 
Церкві, аби Ювілей Милосердя міг стати 
спільним досвідом кожної людини».

Далі Святіший Отець зазначив, що в той 
час, як Святий Рік «відзначається в кожній 
дієцезії, як і у Римі», Рим залишається «ви-
димим знаком вселенського сопричастя». 
«Нехай же це церковне сопричастя зможе 
ставати дедалі інтенсивнішим, щоби Церква 
була у світі живим знаком любові й мило-
сердя Небесного Отця», – побажав Наступ-
ник святого Петра, вказавши і на те, що та-
кож дата відкриття Ювілею 8 грудня, тобто, 
50-річчя закриття Другого Ватиканського 
Собору, «підкреслювала цю вимогу», адже 
цей Собор розглядав та представляв Церк-
ву «у світлі таїнства сопричастя». «Розсіяна 
в усьому світі та присутня в численних міс-

12 сб Іспов. Василія, посника за самотніх і покинутих
13 нд Сиропусна. Преп. Касіяна за людей з обмеженими можливостями
14 пн Препмуч. Євдокії за опіку Богородиці над світом
15 вт Свщмч. Теодота, єп. Киринейського за мир між народами
16 ср Мучч. Євтропія, Клеоніка й Василіска за кращу долю України
17 чт Преп. Герасима, що в Йордані за католицькі ЗМІ
18 пт Муч. Конона за правильне розуміння посту
19 сб 42-х мучч. Аморійських За вдячність між людьми
20 нд Свщмучч. Василія, Єфрема, Капітона й ін. за школярів
21 пн Свят. Теофілакта, єп. Нікомидійського за навернення грішників
22 вт † 40 мучч. Севастійських за студентів
23 ср Мучч. Кондрата, Кипріяна, Анекта і Крискента за належне приготування до прийняття Святих Тайн.
24 чт Свят. Софронія, патр. Єрусалимського за вдів військових 
25 пт Іспов. Теофана Сигріянського; свят. Григорія, Папи за священиків і єпископів
26 сб Перенес. мощей свят. Никифора, патр. Царгород. за пошану до батьків
27 нд Преп. Венедикта за українську молодь
28 пн Мучч. Агапія і шістьох ін. за розвиток УГКЦ
29 вт Мучч. Савина й Папи за християнське виховання дітей
30 ср Преп. Олексія, чоловіка Божого за знедолених й обділених щастям
31 чт Свят. Кирила, аєп. Єрусалимського за тих, хто без надії 
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цевих Церквах, – додав Папа, – вона, однак, 
залишається завжди одною Церквою Ісуса 
Христа».

Загадане таїнство сопричастя, «що вчи-
няє Церкву знаком Отцевої любові», за сло-
вами Єпископа Риму, розвивається у наших 
серцях тоді, коли «та любов, яку розпізнає-
мо в Христовому хресті та в яку занурюємо-
ся, спонукає і нас любити так само, як ми є 
любленими Ним». Мова йде про «Любов, що 
не має кінця», обличчям якої є «прощення й 
милосердя».

«Але милосердя й прощення не пови-
нні залишатися лише гарними словами, але 
здійснюватися у щоденному житті. Любити 
і прощати – це конкретний та видимий знак 
того, що віра перемінила наші серця, дозво-
ляючи на те, щоб у нашому житті виража-
лося Боже життя. Любити і прощати так, як 
любить і прощає Господь Бог. Такою є про-
грама життя, яка не допускає перерви чи ви-
нятків, але спонукає невтомно прямувати 
далі, з упевненістю в тому, що нас підтримує 
батьківська присутність Бога», – сказав Свя-
тіший Отець, зазначаючи, що цей «великий 
знак» християнського життя перемінюється 
в інші знаки «характерні для Ювілею».

Одним з них є Святі Двері, які цього року 
є «справжніми Дверима Милосердя». Две-
рі, як зауважив Папа, вказують на Ісуса, 
Який сам сказав: «Хто перейде через мене, 
той спасеться». Отож, «пройти через Святі 
Двері є знаком нашої довіри до Господа Ісу-
са, Який не прийшов судити, але спасти». У 
цьому контексті Святіший Отець пересте-
ріг: «Будьте уважні, щоби хтось спритний 
вас не обманув, що потрібно щось заплати-
ти». Адже «спасіння неможливо купити».

«Перехід через Святі Двері, – вів далі На-
ступник святого Петра, – є знаком справж-
нього навернення нашого серця. І коли про-
ходимо через ці двері, потрібно пам’ятати, 
що ми також повинні тримати навстіж від-
чиненими двері наших сердець», бо Святий 

Рік не принесе користі, «якщо двері нашого 
серця не пропустять Христа, Який спонукає 
нас виходити до інших, щоби нести Його та 
Його любов».

Іншим важливим знаком Ювілею є Спо-
відь, адже «доступити до Святого Таїнства, 
через яке ми примирюємося з Богом, рівно-
значне досвідові милосердя». Це, за словами 
Папи, означає зустріти Отця, Який все про-
щає, тому що «розуміє наші обмеження та 
протиріччя». А коли ми визнаємо наші гріхи 
і просимо прощення, то Він не лише «стає 
ближчим до нас, спонукаючи скерувати наш 
погляд вперед», але й «у небесах відбуваєть-
ся свято».
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погляД на Бога

Далі Святіший Отець зазначив, що йому 
неодноразово доводилося чути слова: «Мені 
не вдається простити». Це правда, що «про-
щення – це велика річ», і що «прощати не є 
легко», бо «наше серце є убогим та своїми 
силами не може цього зробити». «Але якщо 
ми відкриємося на Боже милосердя до нас, 
то, у свою чергу, станемо здатними до про-

щення», – наголосив Папа, закликавши: 
«Отож, відваги! Переживаймо цей Ювілей, 
розпочавши з цих знаків, які включають ве-
лику силу любові. Господь супроводитиме 
нас, щоби привести до досвіду інших важ-
ливих знаків в нашому житті». 

Джерело: Радіо Ватикан

о. Йосафат ВОРОЦЯНКА, ЧСВВ

Подивитися Богові в очі. Чи це можливо? 
Людина може це зробити у різний спосіб. 
один із таких способів – відбути тиху 
Адорацію Найсвятіших Тайн, тобто 
посидіти в тиші перед Євхаристійним 
Христом. В цей момент людське серце 
віднаходить тишу, спокій. очі душі 
відкриті на Бога, його любов і милосердя. 
Ми починаємо пізнавати себе. Бачити 
Бога, це також дати йому можливість, 
щоб Він торкнувся наших сердець своїм 
милосердним поглядом. Щоб Він відкрив 
очі наших сердець, як про це пише апостол 
Павло: «Щоб Він просвітив очі вашого 
серця, аби ви зрозуміли» (еф. 1:18).

Серце людини отяжіле й закам’яніле. Сер-
це – центр моральної особистості: «… із серця 
бо походять лихі думки, убивства, перелюби, 
розпуста, крадежі, лживе свідчення, бого-
хульства» (Мт. 15:19). Славний український 
філософ Памфіл Юркевич продовжує цю 
думку: «Серце виступає центром душевного 
й духовного життя людини. Серце є органом 
різноманітних душевних хвилювань, почу-
вань, пристрастей. Серце виступає центром 
морального життя людини. Серце є вихід-
ним пунктом всього доброго і злого у словах, 

ділах і вчинках людей». Боротьба з тілесними 
пожаданнями відбувається через очищення 
серця. Необхідно, щоб Бог дав людині нове 
серце.

Серце є місцем пошуку і зустрічі. В ньому 
людина шукає Бога, і знайшовши Його, при-
гортається до Його серця. Два серця разом, 
Боже і людське. Проте, Бог першим шукає 
людське серце. Папа Франциск у своїй буллі 
«Обличчя милосердя» описує покликання 
Матея, що вписується в горизонт милосердя: 
«Коли Ісус проходив повз митницю, Його по-
гляд зустрівся з поглядом Матея. Це був по-
гляд повний милосердя, яке прощало гріхи 
цього чоловіка, а також, долаючи опір інших 
учнів, вибрало його, грішника і митаря, щоб 
став одним з Дванадцятьох». Так як любить 
Ісус, так само повинні любити Його послі-
довники. Як Він милосердний, і ми також ма-
ємо бути милосердні одні до одних. 

Ісус побачив у Матеєві людину, образ Бо-
жий. Ми теж маємо бачити у людині образ 
Божий, але для цього необхідно подивити-
ся на неї. Не відвертати свого погляду від 
ближнього, а поглянути на нього. Ісус каже, 
що можна мати очі і не бачити «... вони, див-
лячись, не бачать» (Мт. 13:13). Можна мати 
очі, а Ісуса не побачити. Можна дивитись 
на ближнього - і не бачити в ньому людини. 
Тому, необхідно розплющити свої очі, озир-
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нутись довкола себе і розпізнати людей, яких 
нам посилає Бог. У більшості життєвих ви-
падків, через власну гордість ми розвертає-
мось спинами до людей. Думаємо лише про 
себе: «Головне, щоб мені було добре, а інші 
мене не цікавлять». Так неможливо жити. Не 
можемо жити в своєму замкненому світі, де 
царює власне «Я». Ісус так не жив. Справжній 
погляд серця - це погляд любові. Саме цьому 
Христос навчає нас протягом усієї Євангелії. 
Він хоче навчити нас Божого милосердя, яке 
допомагає вийти за межі власного «Я». 

Мати Тереза з Калькутти є для нас при-
кладом любові і милосердя. Її вважали свя-

тою ще при житті. Очі її «Великого серця» 
завжди були відкриті на людину. Вона несла 
людям добру вістку, що Бог є Любов і сенс 
життя кожної людини в тому, щоб любити і 
бути любленими. В ХХ ст. вона стала для лю-
дей прообразом Божого милосердя. «Одного 
дня я підняла чоловіка, який лежав у стічній 
канаві. Я бачила, що його кінець уже близько. 
Коли я обійняла його, він усміхнувся і ска-
зав: «Я все життя жив на вулиці як тварина, 
але помру як ангел - у любові й турботі». Я 
поблагословила його, запевнивши, що тепер 
він споглядатиме Бога цілу вічність». 

Далі буде…
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Сім’я є найстаршою інституцією на Землі. 
Вона існувала до появи таких видів укладу 
людського життя, як народ, нація чи держава. 
Протягом тисячоліть саме в сім’ї найглибше 
проявляється любов та відповідальність, ві-
рність та відданість, служіння та жертовність. 
Значення сім’ї для суспільства також неоці-
ненне, тому що вона є джерелом соціального 
капіталу, який складається з низки чеснот, 
зокрема чесності, працьовитості, довіри та 
вміння працювати разом.

Єпископи РКЦ та УГКЦ закликають усіх 
привселюдно свідчити про красу родинного 
життя. «Старенькі люди є неоціненним скарбом 
для сучасності», – Блаженніший Святослав.

Відомо, що свої кращі якості людина також 
переважно набуває у родині. Тому жодна з не-
дуг міжособового співжиття, які часом вража-
ють сім’ю, не в змозі перекреслити її унікальної 
й сприятливої ролі для розвитку особистості та 
блага суспільства.

Християни від початку вбачали в сім’ї основну 
клітину людства, в якій відбувається передавання 
новим поколінням віри в Бога, національної сві-
домості та культурного спадку. Тож невипадково 
сім’ю називають домашньою Церквою.

Від появи перших людей, подружжя завжди 
означало союз між чоловіком і жінкою. Таке 
розуміння закорінене в природному законі і до-
повнене біблійним об’явленням. У книзі Буття 
читаємо: «І сотворив Бог людину на свій образ, 
на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою 
сотворив їх» (Бут. 1:27). Саме від Бога ми отри-
муємо особисту статеву приналежність − як дар 
і як покликання. Таке розуміння − що статева 
тотожність походить від Творця, а не є вибором 

спІлЬна ДекларацІя  
католицЬкиХ ЄпископІв України 

з привоДУ неБезпеки нового  
ІДеологІЧного поневолення нашого нароДУ

людини − єднає у вірі та переконаннях не лише 
всі християнські конфесії, а і юдеїв та мусульман.

Як розповідає євангельська історія про ве-
сілля в Кані Галилейській, Ісус Христос освя-
тив ці найбільш особистісні людські стосунки, 
роблячи їх Святим Таїнством, джерелом Божої 
благодаті. Нерозривне, вірне і плідне єднання 
чоловіка та жінки в любові, за словами апосто-
ла Павла, є іконою єдності між Христом і Його 
Церквою (пор. еф. 5:25-33). Подібно як наша 
статевість є Божим задумом, так само і осно-
вою подружнього єднання віруючих чоловіка і 
жінки є дія Святого Духа. З Божим Духом вони 
покликані співпрацювати впродовж усього сі-
мейного життя.

Сьогодні в багатьох країнах світу ставиться 
під сумнів не лише важливість подружжя і сім’ї, 
але також обґрунтування їхнього існування. 
Пропонуються альтернативні моделі союзів, на-
приклад між двома чоловіками або двома жін-
ками. Одностатеві пари отримують права на 
усиновлення та виховання дітей.

Поширюються ідеї, на основі яких вводиться 
нове поняття статі. Протягом тисячоліть люд-
ство визнавало існування двох статей на осно-
ві біологічних критеріїв − чоловічої та жіночої. 
Сьогодні ж дехто намагається відокремити по-
няття біологічної статі, з якою народжуємося, 
від особистого усвідомлення та досвіду власної 
статевості. Внаслідок цього статева приналеж-
ність не вважається більше даром Божим, а де-
кларується предметом особистого вибору, пра-
вом людини. Вона перестає усвідомлюватися як 
глибинне покликання особи до вічної любові, а 
вважається наче тимчасовою грою.

Нас переконують, що йдеться лише про мож-
ливість вибору якогось виду власної поведінки 
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з цілого спектру так званих сексуальних орі-
єнтацій. Саме слово «гендер» означає звужене 
поняття статевості лише до її суспільно-куль-
турного прояву. Така концепція суперечить 
християнському та раціональному розумінню 
статі як всеохоплювальної прикмети людської 
особи, яка реалізується теж і в її духовному жит-
ті через єдність душі й тіла.

Якщо б ці ідеї циркулювали лише в теорії, 
то це б не виходило за межі права на приватну 
думку та можливості існування різних філо-
софських поглядів. Небезпека полягає в тому, 
що таку антилюдську теорію намагаються пе-
ретворити на панівний світогляд і втілити на 
практиці, іноді нав’язуючи її за допомогою між-
народних засобів тиску на світову спільноту. У 
руслі цих ідей у багатьох державах, на жаль, уже 
реалізовується підміна понять як у правовому 
полі, так і в системах виховання, нівелюється 
вся повнота поваги до людської статевості.

Процес такої підміни понять часто почина-
ється з прийняття «антидискримінаційних за-
конів», в центрі яких ставиться не поняття дис-
кримінації, а самі теорії, пов’язані з «гендерною 
ідентичністю» та «сексуальною орієнтацією». 
Наступним кроком у такому процесі є узако-
нення «одностатевих партнерств» та надання їм 
права на всиновлення дітей.

Ми, католицькі єпископи України, захища-
ючи гідність людської особи як такої, що ство-
рена чоловіком чи жінкою на образ Божий, і 
дбаючи про святість і гідність сім’ї, свідомі свого 
обов’язку перед Богом та долею майбутніх поко-
лінь, застерігаємо українське суспільство перед 
небезпекою нового ідеологічного поневолення 
нашого народу. З трагічної історії українського 
народу минулого століття ми знаємо, на що пе-
ретворюються утопічні ідеології, які обіцяють 
щастя всього людства.

Ми рішуче викриваємо перші спроби впро-
вадження гендерної ідеології, термінологія якої 
імплементується в українське законодавство, як 
це було, наприклад, із нещодавніми змінами до 
Кодексу законів про працю. Гендерна теорія ски-

дається на чергову спробу застосування соці-
альної інженерії, адже вона сприймає подружжя 
і сім’ю як конструкції, які можна будувати в до-
вільний спосіб. Насправді ж подружжя і сім’я − 
це живі організми, які зростають органічно і які 
потрібно плекати та про них піклуватися.

Закликаємо представників державної влади 
особливо турбуватися про родину, вести актив-
ну просімейну політику. Це завдання стає ще 
більше актуальним з огляду на те, що ми пере-
живаємо затяжну демографічну кризу.

Наше сумління кличе до свідчення про все 
те, що є природним, автентичним і добрим для 
людини. Досвід мільярдів людей у всьому світі 
показує, що здорова, любляча сім’я приносить 
щастя і є життєвим покликанням, яке мож-
ливо реалізувати силою і благодаттю Святого 
Духа. У багатьох опитуваннях більшість моло-
дих людей говорить, що їхньою найзаповітні-
шою мрією в житті є створити щасливу сім’ю. 
Молоді люди завжди сповнені найкрасивіших 
і найвеличніших прагнень та ідей. Допоможі-
мо їм реалізувати ці мрії!

У цьому листі закликаємо до християнського 
свідчення та активної участі в суспільній дис-
кусії всіх: чоловіків і дружин, батьків і матерів, 
синів і дочок, онуків та онучок − не боятися го-
лосно й публічно свідчити про красу родини. 
Ділімося добрим особистим досвідом з інши-
ми, бо він є життєво необхідним. Ми повинні 
зробити цей сміливий вибір заради щасливого 
життя поодиноких людей і всього суспільства.

Закликаємо всіх молитися за майбутнє сім’ї в 
Україні. Поручаємо наші молитовні наміри Пре-
святій родині. Нехай вона буде для нас джерелом 
натхнення і прикладом для наслідування. 

 
Від імені Синоду Єпископів

Києво-Галицького Верховного Архиєпископства  
Української Греко-Католицької Церкви

Блаженніший Святослав (Шевчук)

Від імені Конференції
римо-католицьких єпископів в Україні

Архиєпископ Мечислав Мокшицький
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Сестра Ліджі Пайяппіллі розповідає про 
своє служіння через заступницьку молитву, 
ділиться своїм досвідом, який отримала, 
зустрічаючись з різними людьми, і радить 
всім постійно перебувати в освячуючій 
благодаті, приймати Таїнства і якщо турбує 
здоров’я, то починати від впорядкування 
свого духовного життя, а тоді вже йти до 
лікарів. 
Про це с. Ліджі розповіла в ефірі Радіо 
Марія. Читайте свідчення і духовні поради 
монахині, яка має дар зцілення:

я своїм тілом відчувала чужий біль
У мене був туберкульоз кісток і менінгіт, і 

я сказала до Бога, якщо Ти мене зцілиш, то я 
повернуся до України, хоча спершу зовсім не 
хотіла тут бути. Я ніколи не просила в Бога 
цей дар, я не знала, що його маю. Я завжди 
хотіла служити тихо. Мені було досить того, 
що Бог мене знає. І я далі того прагну. Я не 
зірка. Не прагну слави.

Спочатку, коли я починала молитися, за-
ступатися за людей, своїм тілом відчувала 
людей під час молитви, якщо хтось має про-
блему з серцем, то відчувала своє серце. І так 
могла сказати, що Бог зцілив тих, хто мав 
хворе серце. Я закриваю очі і питаю Бога, 
чекаю на Його відповідь, бо знаю, не маю 
сумнівів, що Ісус зі мною, бо приймаю Його 
щоденно через Причастя і Він може мені під-
казати. Я відчуваю, наприклад, що мене бо-
лить коліно і тоді питаю: «Скільки раз?», – і 
от біль закінчується, починається знову, 
потім ще раз і я вже знаю, що є троє людей 
із такою проблемою. Під час молитви пері-
одично з’являються болі. Коли люди прихо-
дять на молитву, я відчуваю їхній біль. Тоді 
можу сказати, що Бог їх зцілює. На початку 

не розуміла, що відбувається і зверталася до 
лікарів, бо мене постійно щось боліло і не 
розуміла, думала, що це я хвора. Лікарі мене 
обстежували та не знаходили ніяких хвороб. 
Зранку мене з болями возили до лікаря, який 
нічого не знаходив, а по обіді приходили на 
молитву люди і якщо Бог хотів зцілювати, 
тоді біль посилювався, а після молитви біль 
минав.

Сила Божою благодаті переростає 
людські можливості
Я починаю молитву, покладаючи руки на 

тих, за кого буду молитися. Часто люди пада-
ють. Але я би не хотіла, щоб люди вважали це 
чимось вирішальним, бо насправді це не на-
стільки важливо чи людина впала під час мо-
литви над нею, чи ні. Особисто я це розумію 
так, що іноді Бог дозволяє відчути нам свою 
силу. Божа благодать діє настільки сильно, 
що наше тіло того не витримує, хоча це три-
ває лише декілька секунд. Недавно я була у 
Житомирі і дуже високий чоловік кремезної 
статури також впав і для мене це було свід-
ченням того, яку силу має Бог. Але знову ж, 
для тих хто не падає, це не означає, що вони 

БоЖе Благословення силЬнІше  
за люДсЬке прокляття, – с. ліджі пайяппіллі
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не отримали благодаті, просто ми всі різні 
люди і ситуації переживаємо по-різному, як 
з анекдотом – хтось буде голосно сміятись, 
хтось лише посміхатись, а в когось взагалі не 
буде жодної реакції, так і наше тіло – реагує в 
кожного по-різному.

Часом ті люди, що падають, мають великі 
внутрішні рани і потребують зцілення, це як 
операція під наркозом – Господь знечулює, 
щоб оздоровити. Я зауважила, що ті люди, 
котрі падають після дотику, по тому сильно 
плачуть і бачу, як у цей момент вони зводять-
ся на ноги вже зовсім іншими людьми. Одна 
жінка зі Львова, яка страждала від депресії, 
прийшла на молитву і пережила власне те, 
про що я щойно казала – падіння і плач, так 
от вона дала свідчення, що після цього відчу-
ла себе зовсім іншою людиною – від депресії 
не залишилося навіть сліду.

Сила віри і молитви відганяє страх
Буває таке, що приходять люди, які пово-

дяться як одержимі, сильно кричать. Вперше 
з таким зіткнулась, коли єпископ скерував 
мене до чоловіка, який мав проблеми. Спер-
шу він спокійно зі мною розмовляв про свої 
проблеми, а коли я почала молитися він по-
чав шуміти, кричати, хотів мене вкусити, 
гавкав, мекав. Тоді я просила своїх співсес-
тер, щоб прийшли і заступились за мене, бо 
я дуже вірю у силу спільної молитви, ми мо-
лилися разом. У той час чоловік завис разом 
з кріслом на кілька хвилин у повітрі, але мені 
не було страшно. Я завжди молюсь перед Єв-
харистією і вірю у присутність Бога, а якщо 
Бог зі мною, то мені не треба боятися. Я не 
екзорцист, у мене немає такого привілею від 
Єпископату. Я лише заступаюся за людей у 
молитві і прошу Ісуса, щоб звільнив їх, на-
пряму з темними силами я розмовляти не 
можу і не маю права.

Особисто зі мною поки що не траплялося 
жодних незрозумілих чи ірраціональних ре-
чей у зв’язку з моєю діяльністю. Мені здаєть-

ся, що через те, що я перед своїм служінням 
вже багато страждала, то зараз нічого такого 
зі мною не стається. Це я собі так думаю, не 
знаю що буде далі, але зараз – нічого такого. 
А ще, мабуть, тому, що дуже багато людей 
молиться за мене.

Треба переключити свою віру з 
прокляття на благословення
В Україні зустрічала дуже багато людей, 

які вірять у прокляття, навіть більше, ніж 
у благословення. Часом і справді може так 
бути, що хтось прокляв, але якщо людина 
практикує християнське життя і причаща-
ється часто, то Боже благословення силь-
ніше, ніж якесь людське прокляття. Мені 
здається, що треба перемкнути свою віру з 
прокляття на благословення. Люди вірять у 
прокляття, щоб заспокоїти себе: син сильно 
п’є – то його хтось прокляв, але причина в 
тому, що це його власний вибір. Може бути 
так, що батьки проклинають дітей від обра-
зи чи злості, але це не означає, що від того 
треба страждати ціле життя – треба проси-
ти про Божу ласку і прощення, навіть якщо 
батьки вже померли. Господь має силу все 
відвернути і замінити прокляття на благо-
словення. Це питання того, у що люди біль-
ше вірять.

Благословляймо тих, хто нас проклинає
Коли я приїхала в Україну, мені сказала 

одна бабця, що достатньо буде з’їсти літру 
малини восени, щоб віруси нас не чіпали 
цілу зиму. Ми не можемо сказати вірусам, 
щоб нас не атакували, але можемо захистити 
себе самих, щоб вони до нас не чіплялися. Те 
саме і тут – ми можемо захистити себе через 
Таїнства і молитву – часта Сповідь і Причас-
тя роблять нас не вразливими до того, хто б 
там що з наших сусідів не робив і чим би не 
займався. Ніякі ворожіння не будуть мати на 
нас впливу, якщо ми духовно сильні. Благо-
словляймо тих, хто нас проклинає.
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Лише Богу відомо, чому з нами 
трапляються ті чи інші речі
Ще одне поширене питання: Чому з віру-

ючими людьми, які часто ходять до церкви, 
стається щось погане, вони хворіють чи ма-
ють тяжкі випробування? Так от, те, що ми 
ходимо до церкви не означає, що ми ніколи 
не захворіємо. Тут великим прикладом є св. 
Йосип, який жив у присутності Ісуса і вмер 
на руках у Марії, й Ісус, який міг його во-
скресити, не зробив цього. Ми не завжди ро-
зуміємо, чому маємо ті чи інші страждання. 
Це відомо лише Богу. Наші хвороби можуть 
бути як наслідок чисто фізичних проблем, 
так і наслідок духовного занепаду. Може 
бути по-різному. Наприклад, епілепсія – час-
то це лише фізична проблема через погану 
циркуляцію крові або травму, а часами че-
рез гріхи. До мене приходив такий хлопець 
на молитву, в якого була епілепсія і Бог мені 
дуже конкретно показав його життя і через 
які гріхи він страждає на епілепсію. Отже, в 
його конкретному випадку йшлося передов-
сім про духовне зцілення. І якщо він переста-
не грішити, то хвороба відступить.

Не треба боятися людей, треба 
дбати про чистоту душі
Було таке декілька разів, коли на молитву 

приходили ворожки і я відчувала, як мене 
нудить і просила Бога показати мені через 
кого в мене такий стан, і підходила й пи-
тала чому прийшли, то відповідали, що на 
молитву, але коли клала на них руки, то від-
чувала недобрі наміри. А одна мені так і ска-
зала: «Ви забираєте нам клієнтів». Я відпові-
ла, що не роблю бізнес, не працюю, а служу. 
Інша сказала, що ворожила мені на смерть 
і я скоро вмру. Але я не боюсь, бо зі мною 
Бог. Не треба боятися людей і підозрювати 
кожного у тому, що нам щось зробить. Тре-
ба просто усвідомити собі, що сповідь раз 
на рік — це не достатньо, що треба більше 
старатися про чистоту душі.

Гріх може зробити людину хворою
Думаю, що гріх в принципі здатний зро-

бити людину хворою, але навряд чи конкрет-
ний гріх викликає конкретне захворювання. 
Одного разу прийшла жінка з раком матки, 
я молилася за неї і Бог мені відкрив у чому 
проблема, спитала її чи робила вона колись 
аборт. Вона зізналась, що робила декілька ра-
зів. Бог мені відкрив, що вона приймала для 
цього таблетки, а ця таблетка вбила не лише 
її дітей, але і матку. Тобто ряд прийнятих 
рішень і їхні наслідки, стали причиною хво-
роби. Все почалося з гріха. Не знаю, що було 
далі, я просила її піти до сповіді і покаятись, 
але чи пішла вона, я не знаю.

Не варто прикрашати свої 
оселі сувенірами невідомого 
значення та походження
Одного разу прийшла до чоловіка, який був 

важкохворий, але не міг померти. У помешканні 
був сувенір у вигляді змії. Я молилася і просила в 
Бога пробачення для нього, щоб його душа могла 
відійти. Чоловік той помер, а я попросила в його 
дружини, щоб спалила той сувенір, бо коли мо-
лилася, а зазвичай закриваю очі під час молитви, 
почула, що щось відбувається і відкривши очі по-
бачила ту гадюку. Жінка коли її палила, бачила, 
як та гадюка три рази підскочила і жінка знепри-
томніла. Тому я би радила, якщо ми не знаємо до 
кінця, що це за сувенір, то краще не купувати і не 
приносити такого додому.

Бог дає мені побачити скільки в кого часу за-
лишилося до зустрічі з Ним. Я можу побачити під 
час молитви, що декому залишилося буквально 
лише декілька днів. Спочатку це говорила. Потім 
мені порадили не казати, бо це не допомагає  – 
людям психологічно важко це пережити. Тому 
тепер скажу, що треба посповідатися і причасти-
тися, і прийняти Єлеопомазання. Але це не озна-
чає, що якщо я це комусь кажу, то він вмре, бо я 
всім даю такі поради. Якщо ви хворієте, то підіть 
спершу до сповіді, а тоді до лікаря. 

Джерело: CREDO
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о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Відомо, що Свята Тайна Сповіді 
(Покаяння) − це відкриття своїх гріхів 
перед Богом у присутності священика, а 
каяття − це відчуття власної нікчемності 
і провини перед Господом. Сповідь і 
каяття − це дві складові примирення з 
Богом. як є потреба у частому вмиванні 
тіла, так аналогічно − у вмиванні душі в 
Божому храмі.

Якщо чесно, мене дивують дорослі люди 
(частіше жінки), які можуть місяць чи навіть 
кілька місяців не сповідатися, буває й рік чи 
більше, а потім приходять начебто сповідатися 
і відразу заявляють «Отче, я не маю жодного 
гріха!» Для чого тоді йти до священика? «Коли 
ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе 
обманюємо, і правди в нас немає» (1 Ів. 1:8). Тому 
вже бачимо тут гріх явного обману…

Буває, починаєш питати про те чи інше і 
людина каже, що «все добре». І це попри те, що 
ми на загал грішимо чи не кожен день різними 
гріхами (дрібними чи великими). Уявімо собі 
ситуацію, що прийшов хтось до лікаря на при-
йом і починає його відразу переконувати, що 
є цілком здоровий, хоч деякі хвороби можуть 
проявлятися й назовні... Як на нього подивить-
ся медик? Похвалить?

Найбільші святі вважали себе не раз най-
більшими грішниками, бо мали покору в серці, 
що є матір’ю всіх чеснот на противагу до гор-
дості − матері кожного гріха. З гріхів як таких 
сповідається навіть Римський Папа...

Не можна говорити про якусь відповідаль-
ність за гріх, якщо це є маленькі діти та психіч-
но хворі, але решта свідомо грішать... Важкого 

Чи вМІЄМо Ми  
насправДІ сповІДатися?

гріха, звісно, можемо уникнути, якщо захочемо, 
та легкі є завжди.

Тому вчімося сповідатися тільки добре. Не-
мовби це остання наша сповідь у житті. І як 
добрий студент готується до екзамену, так і 
добрий християнин (!!) готується до Таїнства 
Покаяння, роблячи іспит сумління, тобто при-
гадує всі скоєні прогрішення від останньої спо-
віді проти Божих чи церковних заповідей. 
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Спільна молитва з дитиною – це життєво 
необхідний елемент на шляху віри. якщо 
ви (батьки чи хресні), готуючи ваших дітей 
до життя, навчите їх молитви, то даєте 
їм, безперечно, найбільший подарунок, 
позаяк навчите спілкуватися з Творцем. Це 
велика відповідальність – адже можна й 
позбавити їх бажання молитися назавжди!

ось кілька корисних порад, що 
допоможуть нам розпочати.

1. Запровадьте простий розпорядок 
дня і намагайтесь його дотримуватися.
Ми завжди намагатимемося пропусти-

ти те, що стає нудним, – молитву також. Це 
нормальне явище. Саме тому справді важ-
ливо впровадити час на молитву у звичай-
ний план дня вашої дитини – зранку та пе-
ред сном, у той самий час, щодня.

Порада: попросіть дитину висловити 
три речі  – за щось подякувати, за щось 
перепросити, а також попросити благо-
словення у Господа на якусь конкретну 
справу. Можна закінчити молитвою «Отче 
наш», «Богородице Діво» і «Слава Отцю». 
Діти легко звикнуть до такого розкладу та, 
дорослішаючи, матимуть опору у боротьбі 
за віру.

2. Допоможіть дитині 
познайомитися з Біблією.
Візьміть кольорову красиву Біблію для ді-

тей, ілюстровану, та оберіть одну історію в 
день для спільного читання. Ставте дитині 
запитання щодо прочитаного, відповідно 
до її віку. Запитайте, наприклад, що могли 
відчували люди, про яких ідеться в опові-
данні? Що це означає для нас сьогодні та як 
нам слід поводитися?

10 крокІв, Що ДопоМоЖУтЬ 
навЧити ДитинУ Молитися

3. Пам’ятайте: йдеться про 
взаємини з Христом.
Безперечно, важливо для дітей розуміти, що є 

добре і що зле, та скартати їх, коли вони бувають 
нечемними. Однак пам’ятаймо: наша віра – це не 
перелік дозволених і заборонених учинків. Це 
відносини з Христом. Молячись разом із дітьми, 
ви допомагаєте їм заприятелювати з Ісусом. 
Справжня приязнь є життєдайною; це місце, де 
кожен може довіритися, відпочити, бути собою 
і щасливим. Варто допомогти дитині зрозуміти, 
ким є Ісус та як Він любить нас – попри все.

4. «Вбудуйте» молитву у власний 
день. Покажіть приклад!
План  – це важливо; однак допоможіть ди-

тині зрозуміти, що ми можемо молитися скрізь 
і будь-коли. Іншими словами, покажіть, що 
молитися  – це цілком природно. Помоліться 
(«своїми» словами) перед їдою, наприклад. Ди-
тина, таким чином, почне сприймати молитву 
як сімейну традицію. Заодно ми так покажемо, 
що споживання їжі – це щось більше, ніж за-
спокоєння голоду. Не бійтеся молитися при 
гостях, на пікніку чи в ресторані, наприклад. 
Вам може бути незручно, незвично та ніяково, 
але так ми показуємо, що віра не лише для нас – 
ми «віримо» не лише вдома чи у храмі.
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Немає нічого більш промовистого, аніж те, 
коли ваша дитина бачить, що ви молитеся – коли 
все добре та коли, здається, усе йде шкереберть. 
Наші вчинки навчають набагато краще, аніж 
слова. Ще одна проста порада: скажіть коротку 
молитву, якщо ваша дитина вдариться: «Ісусе, 
допоможи їй (йому) почуватися краще. Відправ 
своїх ангелів, щоби принесли нам мир».

Це вчить дитину звертатися до Ісуса, коли 
їй боляче. До того ж – повірте – плач припи-
няється одразу!

5. Діти мають знати, що Боже 
Милосердя… солодке!
Якщо ваша дитина уже приступила до 

Першої Сповіді, нехай це не буде одноразо-
вою подією. Створіть їй «умови» сповідатися 
щомісяця, та й самі не занедбуйте цього таїн-
ства. Після сповіді підіть разом на морозиво 
чи тістечко, адже Боже Милосердя – солодке, 
і сповідь потрібно відсвяткувати!

6. Навчіть дітей молитися на Вервиці.
Вервиця – найпростіша та найсильніша мо-

литва, тому пречудово пасує дітям. Він позна-
йомить їх із Марією та допоможе вивчити та 
пам’ятати таємниці життя Ісуса. Допоможіть 
дитині виготовити або придбати власну вер-
вичку, подаруйте вервицю на день народжен-
ня або з нагоди Першого Святого Причастя.

7. Поважайте свою дитину і не 
вимагайте досконалості.
Це ваші діти, ви про них піклуєтеся; однак 

їхня душа – священне місце, що відрізняти-
меться від вашої. Їхня молитва – це розмова 
лише між ними та Господом. Не треба нама-
гатися силоміць входити до цієї святині. До-
звольте дитині наодинці з собою пережити 
ці важливі речі. Не впадайте у розпач, якщо 
ваша дитина не здається вам достатньо «свя-
тою». Будьте вразливими до емоцій дітей і 
не порівнюйтеся з якимось ідеалом спільної 
сімейної молитви. Згадайте молитву учнів у 

Гетсиманському саду: Ісус просив їх молити-
ся з Ним, та вони усі поснули!

8. Навчіть дитину молитися 
за своїх ворогів.
Ми всі постійно цього вчимося. Отже, до-

поможіть своїй дитині молитися за ворогів 
або тих, хто її ображає. Моліться разом за ді-
тей, що «тероризують» інших. Це також міц-
не свідчення того, що немає такої проблеми, 
якої б не вирішив Бог, особливо, коли тебе 
переслідують.

9. Співайте!
Адже це приємно та просто. Співай зі сво-

єю дитиною! Не переймайтеся, навіть якщо 
вважаєте, що не вмієте співати. Богові бай-
дуже, що ви не потрапляєте в ноти! Діти обо-
жнюють музику, це дає нам безліч можли-
востей: Ви могли би співати пісні подяки та 
поклоніння разом в авто; можна використову-
вати молитву як колискову. Пам’ятайте: тра-
диційні пісні проголошують великі істини на-
шої віри, це прекрасний спосіб познайомити 
з ними вашу дитину. Спів допоможе швидше 
запам’ятати молитви. Це може стати, тим, що 
вони пронесуть крізь усе своє життя як заспо-
коєння та згадку про Божу підтримку та силу.

10. Відзначайте свята та переживайте 
літургійний рік удома.
Святкуйте церковні свята, наскільки це мож-

ливо. Навіть, якщо це буде лише незначний 
елемент  – нехай вирізняється з поміж інших; 
таким чином, допоможемо дитині втілювати 
віру в життя. До прикладу, можна виготовити 
адвентовий вінок і запланувати особливий час 
для молитви за вечірнім столом під час Адвенту; 
створити програму простих читань зі Святого 
Письма протягом Великого Посту, продовжу-
вати святкувати всі сім тижнів Великоднього 
періоду, аж по П’ятдесятницю включно. 

За матеріалами: Catholic Link
Переклад: Людмила Вишневська, СREDO

21
український  
католицький 
часопис

лютий 2016 дослідЖеннЯ Й повЧаннЯ



Тарас ЛЕХМАН

і чого тільки не говорять про Святого 
Касіяна, день якого припадає на 29 лютого, 
тобто раз на чотири роки! Наприклад, таке: 
«і чого ти дивишся на мене Касіяном?!», 
«На Касіяна не виходь з хати, бо неодмінно 
натрапиш на лихо», «У тебе брови, мов у 
Касіяна…» (його порівнюють з Вієм). Та все 
це побрехеньки, не вірте цьому.

Хоча Касіян таки «приводить високосний 
рік», який вважається невдалим не тільки за 
народними повір’ями. Астрономічні спосте-
реження підтверджують, що на цей період 
припадає активізація сонця, яка негатив-
но впливає на життєдіяльність людини, її 
здоров’я.

Тих, хто народився у Касіянів день, вважа-
ють невдахами, бо, мовляв, навіть своє день 
народження не можуть належно відсвятку-
вати. І це пусте! Потрібно дякувати Богові за 
кожний прожитий день. Твоє народження 
(коли б воно не припало) – також Дар Божий. 
Тим паче, українці – народ щедрий, добрий. 
Тож тих, хто народився 29 лютого, будь-коли 
привітають – чи напередодні, чи днем опісля.

Все ж про Касіяна склали безліч легенд. 
Зокрема говориться, що Господь покарав 
Святого за надмірну чепурність, пихатість, 
неробство, небажання допомогти людям і 
протиставив йому Святого Миколая, якого 
вшановують двічі на рік: 19 грудня і 22 трав-
ня. Ось найпопулярніший сюжет. Покликав 
Господь до себе Миколая і Касіяна. Касіян 
одягнув найкраще вбрання і прибув без за-
пізнень. Тільки Чудотворець Миколай десь 
забарився. А коли прийшов, то весь у бруд-
ному одязі: він то воза допомагав господарю 

витягнути з болота, то бурю на морі втихо-
мирював, щоб корабель з пасажирами не по-
тонув, то подарунки діточкам розносив, то 
допомагав сліпому річку перейти, ще щось 
допоміг по господарству якійсь вдовиці… А 
Касіян цього робити не захотів, бо боявся 
одяг забруднити та запізнитися на зустріч 
до Господа. Тому Господь постановив: кожен 
тримає шану по своїх ділах! І без нарікань на 
Всевишнього!

Легенди легендами… Насправді ж, Святий 
Іван-Касіян аж ніяк не заслуговує такої «на-
родної зневаги». Він за походженням – рим-
лянин, пресвітер Малісійський, видатний 
церковний діяч кінця IV – початку V  сто-

касІянІв ДенЬ –  
раз на Чотири роки
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ліття, учень Святого Отця 
Церкви Івана Золотоустого. 
Коли той зазнав безпідстав-
них гонінь і був відправле-
ний на заслання, Касіян не 
зрікся свого учителя. Крім 
того, одним з перших засну-
вав чернецтво на Заході. За 
бездоганність свого аскетич-
ного життя зарахований до 
лику Святих.

Повтори мось:  у к ра ї н-
ці  – народ добрий, щирий, 
милостивий, навіть придумав 
для Касіяна легенду-алібі на противагу пер-
шій. Отож, він цілих чотири роки сидить над 

чортом і б’є його кувалдою 
по лобі, аби у того не було 
можливості обдумувати свої 
лиходійні плани, як нашко-
дити людям. І тільки раз на 
чотири роки Святий Касіян 
дозволяє собі відпочинок. 
Іде до церкви і просить у 
Господа додати йому сил 
далі боротися з нечестив-
цем. А наступного ранку 
знову береться до справи. 
Тому Господь навіть ви-
ділив Касіянові окремий 

день для відпочинку. Ця легенда, погодьтесь, 
куди «симпатичніша»… 

Цей вид універсального ревматизму 
розповзається найчастіше з одного 
ревматичного вогнища, яке легше усунути, 
ніж виявити. як так? Зрештою, кожне 
розсіяне вогнище ревматизму в організмі 
залежить від дієти, від того, що ми їмо та 
п’ємо.

Ревматики, насамперед, остерігайтесь на-
туральної кави! Одна чашка на чотирнад-
цять днів містить для вас стільки ж отрути, 
як і щоденна цигарка для сердечника! Тут 
може допомогти лише повна відмова від на-
пою, бо, як навчив мене досвід, післядія кож-
ної чашки триває днями й тижнями.

Відсутність чи наявність кофеїну не має 
щодо ревматизму жодного значення. Якось я 
читав, що осли їдять зерна кави дуже охоче. 
Тож залиште бідним ослам їхній корм! Дру-
гим фактором ревматичних болів є щоденне 
смаження м’яса. За такого харчування не за-
спокоїться жоден ревматизм. Геть зі щоден-

незвІДане прироДне лІкУвання  
таЄМниЧого ревМатизМУ

ними м’ясними стравами - хіба що це китове 
м’ясо.

Як другий засіб лікування хотів би реко-
мендувати папоротеві ванни. Збирати папо-
роть - цю загальновідому рослину лісів (мож-
на використовувати всі види справжньої 
папороті), яка немов з мушлі викочує навесні 
свої листки - можна лиш доти, поки рослина 
ще молода, свіжа й зелена. Тобто приблизно 
до середини чи кінця червня; зірвані пізніше, 
вони вже не допомагають. Отож, звари у воді 
2-3 молодих папоротевих листки і вилий від-
вар у ванну, у воду для купання. Перший раз 
у цьому можна купатись лише 5-10 хв, бо іно-
ді ревматизм реагує навіть посиленням болю. 
Тож не дратуй сам себе! Ванну з молодої па-
пороті варто приймати через кожні 3-4 дні й 
дуже часто болі на тривалий час зникають. 
Води у ванні не ковтати!

Вочевидь, кожен із моїх читачів розуміє, 
що при сильних і застарілих ревматичних 
ушкодженнях суглобів звільнитись від своєї 
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болячки не так просто. Але якщо названий 
засіб допоможе хоча б одному з десяти ревма-
тиків, то за статистичними даними Німеччи-
ни - це становитиме якихось сто тисяч осіб. 
Це ж не ніщо?

Усі згадані дев’яносто нових засобів про-
ти ревматизму, звичайно ж, містяться в тво-
рах Гільдеґарди. Така величезна їх кількість 
служить мені майже переконливим дока-
зом того, що дослідження аж ніяк не могли 
бути джерелом медичних книг Гільдеґарди. 
Бо вже тривалий час ведеться вивчення так 
званої народної чуми – «ревматизму», із ви-
користанням немислимих коштів, що вимі-
рюються в сотнях мільйонів євро. Та все ж, 
жоден із теперішніх дослідників не зміг би 
похвалитись тим, що винайшов хоча б три 
справді нових засоби або ж три можливості 
для лікування ревматизму.

Слова «ревматизм» раніше, звичайно ж, 
ще не було. Та й сьогодні його вважають не 
зовсім відповідним і шукають різні назви 
для справді різноманітних проявів ревма-
тичної недуги.

Гільдеґарда здебільшого називає ці ревма-
тичні захворювання «РагаІу» (параліч), що 
найкраще можна було би перекласти словом 
кульгавість. У своєму підручнику вона наво-
дить вичерпні детальні теоретичні роздуми з 
цього приводу. А в книзі лікарських рослин 
можна знайти понад 90 засобів від ревматиз-
му. Дотепер я не надто детально студіював 
вчення Гільдеґарди про ревматизм, з огляду 
на велике коло тем, які досліджував. Тож для 
дослідників її творів та ревматизму все це за-
лишено ще там... 

З книги Готфрід Гертцка  
«Природний метод лікування св. Гільдеґарди»

«Дивна пригоДа, коли МІЖ 
свекрУХою І невІсткою згоДа»

Дві жінки люблять одного чоловіка, кожна 
з них бажає йому щастя, кожна бачить в 
ньому свою підтримку і опору…

Ось, власне, основні причини явного або при-
хованого конфлікту між свекрухою і невісткою. 
На цьому можна було б поставити крапку. Але 
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ми спробуємо збагнути, чи можлива така «див-
на пригода» між чужими одна одній жінками?

Отже, як тільки пролунав марш Мендель-
сона, в житті матері, відтепер – свекрухи, 
з’являється інша жінка – невістка, яка має на її 
«надію і опору» всі законні права.

Останні кільканадцять років мати вчила, 
виховувала сина, дбала про його всебічний роз-
виток і освіту, спостерігала, як він дорослішає 
і мужніє. З його одруженням вона позбулася 
всього в одну мить. Виникає відчуття покину-
тості, спустошення, з’являються думки, як-от: «я 
стільки вклала в свого хлопчика, а тепер, коли 
він самостійний і дорослий, змушена віддати 
цей «скарб» іншій».

Коли стосунки матері і сина будуються на 
взаємоповазі, в них є достатньо свободи для са-
морозвитку кожного, матері вдасться прийняти 
нову соціальну роль свекрухи і стати для неві-
стки підтримкою в житті. Якщо мати все жит-
тя намагалася утримувати сина поряд, а після 
одруження несвідомо робить кроки, щоб «по-
вернути собі своє», – стосунки з невісткою ста-
нуть каменем спотикання.

Свекруха не може бути доброю, а невістка 
ніколи не стане рідною донькою. Так говорить 
народна мудрість: «лиха свекруха», «невістка ‒ 
чужа кістка», «в раю порожні два стільці: доброї 

свекрухи і доброї невістки». Отже, упереджене 
ставлення запозичується ще з батьківської сім’ї 
та підкріплюється суспільним стереотипом про 
віковічну ворожнечу двох. До цього додається 
очікування тієї ж свекрухи і невістки в прийнят-
ті і любові з боку іншої. Невістка, як і свекруха, 
має таємні сподівання, що та, «інша», сприй-
ме її за доньку чи маму і любитиме відповідно. 
Але… Народна мудрість відображає реальність 
без прикрас. Тому подібні ілюзії зазнають краху. 
Виникає відчуття втрати, яке супроводжується 
повним набором почуттів – злості, агресії, обра-
зи, неприйняття.

Для побудови добрих стосунків і свекрусі, 
і невістці доведеться звернутися до тих же на-
родних традицій, які вказують єдино можли-
вий шлях – поваги і вдячності за те, що одна вже 
зробила для свого сина, а інша робитиме протя-
гом решти життя з чоловіком.

І тоді невістка зрозуміє, що в чужий монас-
тир не ходять зі своїм уставом і, виходячи за чо-
ловіка заміж, отримує разом з ним і його матір. 
Свекруха, в свою чергу, усунеться від «боротьби 
за щастя свого сина».

Тож чи станеться «дивна пригода, коли 
між свекрухою і невісткою згода»? Відповідь 
залишаю обирати кожній з нас. 

Джерело: Домашня Церква (http://dc.lviv.ua)

поМІЧник У ФІнансовІй скрУтІ
 Христина ІЛЯШ, м. Броди

«Якщо ти живеш у Христі, твої очі ста-
нуть очима Христа,

твій усміх стане усміхом Христа,
твоє обличчя стане обличчям Христа»

Мішель Куаст

Є на землі місця, відвідавши які, думка-
ми линеш туди знову і знову. Минулого літа 
відвідала Борислав – новітній український 

Люрд, місце сучасного паломництва, де по-
кояться 700 мощей святих Христової Церк-
ви. Перебуваючи у храмі святої Анни, кожен 
мав можливість поставити священикам свої 
запитання. Багатьох прочан схвилювала си-
туація, яка склалася сьогодні в Україні. Хто 
ж може допомогти нам у фінансовій скруті? 
Священик дав змістовну відповідь на це за-
питання.

Святий Спиридон… Про його життя 
збереглося не дуже багато відомостей. Але 
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останнім часом цей ранньо-християнський 
кіпрський святий і чудотворець заговорив 
про себе надзвичайними дивами і допомо-
гою тим, хто втратив останню надію на по-
рятунок.

Святий Спиридон Тримифунтський на-
родився близько 270 року. У кіпрському міс-
ті Тримифунт (сучасний Саламін) був єпис-
копом. Але це вже згодом…

А до того він був пастухом, про що свідчить 
на його голові звичайна шапка кіпрських пас-
тухів, з якою ніколи не розлучався, бо сплів 
її своїми руками з листя фісташкової паль-
ми. До череди кіз та овець майбутній святий 
подався не зі злиднів, а з великої любови до 
тварин. Бо народився і виростав у заможній 
родині, котра мала великий дім, чимало землі, 
сотні голів худоби. Але, крім скотарства, Спи-
ридон брав активну участь у громадському 
житті, був священнослужителем.

Спиридон не був самітником: мав дру-
жину і дітей. Однак, він дбав не лише про 
сім’ю, але й про ближніх. Всі свої прибутки 
майбутній святий роздавав потребуючим. 
До нього зверталися босі та голодні, хворі 
та в інших потребах. Багатьом прохачам він 
займав чималі суми грошей, не чекаючи від 
них відсотків, чи якихось зобов’язань. Він 
безперервно повторював нужденним: «Ко-
ристайте з моєї допомоги на Божу славу, а 
коли зможете, повернете позику…»

Господь бачив велике серце свого ви-
бранця, Господь втішався його великодуш-
ністю і безкорисливими щедротами, за що 
нагородив кіпрського священнослужителя 
даром чудотворення. Спиридон вів богоу-
годне життя, зціляв невиліковно хворих та 
виганяв злих духів. А після смерті дружи-
ни, у часі царювання імператора Костянти-
на Великого, Спиридона хіротонізували на 
єпископа кіпрського міста Тримифунта. В 
сані архиєрея він не змінив способу свого 
життя, поєднавши пастирське служіння з 
ділами милосердя. Він ревно молився над 

хворими, воскрешав мертвих та оздоров-
лював тих, від кого відмовлявся світ, тво-
рив Господні чуда, був вірним Богові і Його 
Церкві.

За свідченням дослідників та церковних 
істориків, святитель Спиридон у 325 році 
брав участь у діяннях І Вселенського Со-
бору. На цьому Соборі майбутній святий 
прославився одним з найвизначніших своїх 
чудес. Коли змушений був вступити в супе-
речку з язичницькими філософами про роль 
Бога в троїчному догматі. Він узяв цеглу в 
руку і раптом з цегли вгору пішов вогонь, до 
низу потекла вода, а глина застигла в руці. 
Створивши це чудо, Спиридон промовив до 
язичників: «Це три стихії, а цеглина – одна. 
Так і в Пресвятій Трійці – три Особи, а Бог – 
один».

Відбувши Вселенський Собор, святитель 
Спиридон продовжував з великою любов’ю 
піклуватися про свою паству. За його мо-
литвою засуха змінювалась рясним благо-
датним дощем, а безкінечні дощі – сонцем, 
виганялись демони, зцілювалися хворі. Од-
ного разу до майбутнього святого прийшла 
жінка з мертвою дитиною на руках. Відчай, 
сльози і надія, з ревним проханням про за-
ступництво перед Небесним Отцем. Своєю 
молитвою святитель Спиридон вернув ди-
тину до життя.

Святий Спиридон ніколи не мав спочин-
ку. Він пас овець і мандрував світом, аби 
його врятувати від поневолення злом. Ман-
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дрував і готувався до відпочинку, до вічного 
спочинку в Небі. 

Небесний Отець з великою любов’ю, по-
батьківськи відкрив святителю наближення 
його земної кончини. Останні слова святого 
були про любов до Бога та ближніх. 25 груд-
ня близько 348 року під час молитви свя-
титель Спиридон відійшов у Божі засвіти. 
Поховали його в храмі на честь святих апос-
толів в місті Тримифунті. Через якийсь час 
було виявлено, що тіло усопшого є нетлін-
ним. А в середині VІІ століття його мощі 
було переправлено до Константинополя. У 
1453 році мощі святого Спиридона Трими-
фунтського знайшли спочинок на острові 
Корфу, де й понині зберігаються в храмі, на-
званому на честь його імені.

П’ять разів на рік на острові відбува-
ється велелюдне урочисте святкування 
пам’яті святого Спиридона. До острова 
з’їжджаються віряни з усього світу. На одне 
з урочистих виставлень мощей святого Спи-
ридона приїхав український письменник 
Микола Гоголь.

Так ось, перебуваючи на острові поруч 
з мощами святого, він став свідком чуда. 
У відповідь одному недовіркові з Англії на 
його сумніви щодо нетлінності (він вважав, 
що в спині святого є проріз і тіло – забаль-
замоване), мощі святого Спиридона вмить 
обернулися до богохульника спиною на 
очах у великої кількості подивованих вірян. 
Це справило на українського письменника 
надзвичайне враження. До кінця свого зем-
ного життя Микола Гоголь мав велику на-
божність до цього грецького святого.

А втім, побожні люди в Україні і сві-
ті вважають, що своєю чудодійною силою 
Спиридон Тримифунтський не поступаєть-
ся Миколаю Чудотворцю. Християни часто 
ставлять їхні імена поруч. Моляться їм тоді, 
коли допомогти може тільки чудо. В Україні 
рідко побачиш у храмі зображення святого 
Спиридона. Шукати треба в найдавніших 

святинях. Бо наші пращури високо шанува-
ли грецького єпископа.

А цей унікальний святий, на пошануван-
ня його імені і сьогодні відповідає чудами. 
Без упину і втоми…

Мандрівні мощі св. Спиридона
Мощі святого Спиридона у народі на-

зивають мандрівними. Спочивши на місці, 
цей Божий угодник не лежить. Розповідають 
про дивні випадки, які часто трапляються з 
мощами святого Спиридона: «Якось служи-
тель храму взявся відкрити ковчег з мощами 
святого для традиційної молитви. Але він не 
відчинився. Це означає, що всередині свято-
го Спиридона немає. Він пішов допомагати 
страждальцям, потребуючим. Інколи ми біля 
його капців знаходимо водорослі або траву. 
Капці його навіть стираються, а тому Спири-
дона двічі на рік перевзуваємо…»

Кілька років тому в Україну для поклонін-
ня було привезено правицю святого Спири-
дона та його «сходжені» капці. Однак для того, 
аби випросити заступництва у цього мандрів-
ного святця, не конче їхати до Греції, не конче 
чекати на його правицю, а з великою побож-
ністю взивати до Бога, до нашого люблячого 
Небесного Отця. Він почує всіх, рівно ж, як і 
святий Спиридон, якому з вдячності за ласки 
і щедроти віряни поставили пам’ятник в укра-
їнському селищі Кореїз. Пам’ятник відкрито 
25 грудня 2012 року. Його автори – Олесь Си-
дорук та Борис Крилов.

Мій Боже! Я боюся за долю моєї Укра-
їни. Яке майбутнє чекає на нас? Святий 
Спиридон, навчи тих, хто опікується моєю 
Батьківщиною, богобоязності, людяності, 
моральної чистоти, проси Бога, аби не до-
зволив владним керманичам зрадити свій 
народ, зрадити Святі Божі заповіді.

Святителю Спиридоне Тримифунтський, 
моли Бога за нас.

Нехай Господь ніколи не полишає Вас, а 
провадить своїми духовними стежками. 
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новий єпископ-помічник  
у львівській архиєпархії Угкц
У четвер, 14 січня 2016 р., у Ватикані повідомлено про те, що Святіший 
отець Франциск надав свою згоду на канонічне обрання Синодом Єписко-
пів УГКЦ Високопреподобного о. Володимира Груци, ЧНі, дотеперішнього 
Вчителя новиків у Львівській Провінції Згромадження Найсвятішого із-
бавителя, Єпископом-помічником Львівської архиєпархії УГКЦ, надаючи 
йому титулярний осідок Баганни. 

Єпископ-номінат Володимир Груца, ЧНІ, народився 19 серпня 1976 р. в 
Добромилі на Львівщині. У 1994 році вступив до Згромадження Найсвяті-
шого Ізбавителя. 12 лютого 2001 р. отримав пресвітерське рукоположення. 

Після завершення навчання, під час якого виконував душпастирські 
обов’язки в Інсбруці, о. Володимир від 2009 до 2012 року був директором 
студій в Львівській провінції Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, а 
від 2013 виконує обов’язки Вчителя новиків. Одночасно, викладає догма-
тичне богослов’я в УКУ, Львівській Вищій Духовній Семінарії та Семіна-
рії Отців Василіян у Брюховичах. 

папа Франциск  
заплатив за операцію дівчинки
Юлія Піскорська, з Польщі, народилася без малих гомілкових кісток, 
надп’яткових і п’яткових кісток в обох ніжках. До лікування її ніжки були 
вигнуті, а стопи мали по три пальчики. Польські лікарі були безпорадні. 
Пропонували ампутацію ніг як єдиний вихід. 

Батьки знайшли у США клініку, яка спеціалізується на таких випадках. 
Проте кошти операції сягали мільйона злотих – майже 250 тисяч доларів. 
Сім’я не мала таких фінансів. На заклик до благодійного збору відгукнуло-
ся чимало людей, однак потрібної суми все ніяк не вдавалося зібрати. 

Зболені батьки звернулися по допомогу до Папи Франциска. Святіший 
Отець за посередництвом Карітасу переказав чверть потрібної суми. За-
вдяки цьому Юлія змогла поїхати до США на операцію, і незабаром вона 
зможе ходити. 

в Угкц розглядають питання святкування 
різдва за григоріанським календарем
Де-факто велика частина УГКЦ святкує Різдво та інші свята за григоріан-
ським календарем, зокрема в країнах української діаспори. однак в Укра-
їні ми святкуємо за юліанським календарем. На це є свої історичні, дисци-
плінарні та міжцерковні передумови. 

Глава УГКЦ пояснив, що достеменно невідомо точний день народжен-
ня Ісуса Христа. Тому в ранніх віках християнства святкування Різдва 
було встановлено в день, коли римські погани святкували День народжен-
ня сонця (коли починає збільшуватися світлова частина дня). «Таким чи-
ном, християни хотіли наповнити цей день християнським змістом. Бо ж 
Сонцем світу для християн є Ісус. Таким чином, 25 грудня започатковано 
святкування Різдва», – пояснив він. 

«Ми повинні прямувати до того, щоб святкувати Різдво та інші не-
рухомі свята за точнішим Григоріанським календарем. Так, як це зараз 
роблять не тільки католики, але й більшість православних Церков світу. 
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Феміністка і аборт:  
я скоїла величезну помилку
Знана на Заході своїми радикальними акціями та проабортними виступа-
ми Сара Вінтер, змінила свою думку щодо аборту. 

Досі вона співпрацювала з бразильською гілкою організації Femen, 
організовували «протести», які полягали, наприклад, у тому, щоби 
входити до церков напівголими. Тепер вона стверджує, що коли йдеть-
ся про аборти, то слід дивитися на віруючих і відкинути думку тих, хто 
просуває вбивство дітей. 

Що змінило її підхід? – народження дитини. «Я зрозуміла, що ра-
ніше скоїла величезну помилку. В глибині свого серця я прошу про 
вибачення. Те, чого мені бракувало, була любов (що й змінилося, коли 
я стала матір’ю). Любов, яку я отримала, дозволила мені багато чого 
передумати у темі войовничого фемінізму», – пише Сара Вінтер.  

Європарламент не підтримав  
запровадження евтаназії в Єс
Європейський парламент у Брюсселі не прийняв декларацію про так зване 
«гідне закінчення життя».

Про це інформує Європейська Федерація Асоціацій Католицьких Ро-
дин (FAFCE). Проект мав підтримку лише 95 депутатів Європарламенту 
з 751. 

Антуан Ренар, голова Федерації, наголосив, що увага європейських 
політиків відволікається від підтримки державами-членами паліатив-
ного лікування або сприяння сім’ям, що опікуються людьми наприкінці 
їхнього життя. За словами голови цієї католицької організації, непри-
йняття парламентом тексту, який сприяє евтаназії, підтверджує, що 
людська гідність не може бути використана в ідеологічних цілях.  

сша:  
церква допомагає католикам  
колишнього срср
2,5 млн. доларів перекаже цього року американський єпископат Церквам 
у Центральній та Східній Європі. Цього року головною метою буде фінан-
сування розвиткових програм для молоді, підтримка нової євангелізації 
та душпастирства сімей у країнах колишнього Радянського Союзу. 

«З моменту падіння СРСР народи, які входили до його складу, му-
сили боротися за створення простору для молитви та духовного роз-
витку», – так пояснив цілі цьогорічної акції єпископ Блейз Капіч. Він – 
голова комісії єпископату США, яка відповідає за допомогу Церквам у 
колишніх комуністичних країнах. 

Серед проектів, які планують підтримати американські католики, 
можна назвати, зокрема, осередок планування сім’ї та напротехнології 
в угорській дієцезії Шомбателі, а також побудову ясел для дітей з убогих 
родин в Іркутську, його провадитимуть сестри-альбертинки. Вже сьо-
годні вони роздають у цьому сибірському місті 50 обідів щоденно для 
дітей і піклуються не тільки про їхній фізичний розвиток, але також 
моральний.  
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Ватиканське агентство Fides підготувало, 
до Всесвітнього дня місії, статистичні дані 
про життя Католицької Церкви на місійних 
територіях. 
Дані взяті з останнього видання «Книги цер-
ковної статистики» і відображають станови-
ще на 31 грудня 2013 року.

Населення світу
На 31 грудня 2013 року населення землі 

становило 7 093 798 000 осіб, що на 70 421 000 
більше, ніж у попередньому році. Найзначні-
ше зростання населення відзначався в Азії 
(+27 776 000) та Африці (+23 808 000). За ними 
Америка (+17 865 000), Європа (+289  000) та 
Океанія (+683 000).

Католики
Чисельність католиків на ту ж дату становила 

1 253 926 000 осіб – це на 25 305 000 більше, ніж 
у грудні 2012 року. Найбільше зросла кількість 
членів Церкви в Америці (+15 051 000) та Африці 
(+7 637 000), за якими йдуть Азія (+2 161 000), Єв-
ропа (+285 000) та Океанія (+171 000).

Частка католиків в населенні планети 
зросла на 0,09% і становить 17,68%: а в Аме-

риці  – +0,38%, в Африці  – +0,29%, в Азії і 
Європі – +0,03%. В Океанії частка католиків 
трохи знизилася – на 0,01%.

Кількість людей на одного священика
У 2013 році кількість жителів планети, 

що припадають на одного священика, зрос-
ла на 180 одиниць і становило в середньо-
му 13 752 людини. Океанія (+147), Америка 
(+132), Європа (+49). В Африці ця цифра 
скоротилася на 506 одиниць, а в Азії  – на 
360.

Що стосується кількості католиків на од-
ного священика, то вона збільшилася на 54 
одиниці і становило в середньому 3019 осіб. В 
Америці, Океанії і Європі відзначалося зрос-
тання цих цифр – відповідно, +115, +38 і +21. 
В Азії та Африці відзначалося скорочення – 
на обох континентах на 17 одиниць.

Церковні області та місіонерські точки
Кількість церковних областей в порівнян-

ні з попереднім роком зросла на 8 одиниць: 
на 3 в Європі, на 2 в Африці, на 1 в Америці, 
Азії і Океанії. Загальна кількість цих облас-
тей становила до кінця 2013 року 2989.

До всесвІтнЬого Дня МІсІї 
опУБлІкована 

статистика 
католицЬкої 

церкви 
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Місіонерських точок, в яких є постійний 
священик, налічувалося 1871 (на 24 більше, ніж 
роком раніше). В Азії їх кількість зросла на 58, а 
Африці на 26, в Океанії на 2. В Америці і Європі 
відзначалося скорочення (відповідно -49 і -13).

Кількість місіонерських точок без постійного 
священика збільшилася на 3074 одиниць і дося-
гла 133 869. Найбільше зростання відзначається 
в Африці (+1569), потім Америка (+802), Азія 
(+584) та Океанія (+121). Лише в Європі кількість 
таких пунктів скоротилося на 2 одиниці.

Єпископи
Загальна кількість єпископів Католицької 

Церкви зросла на 40 осіб і досягла 5 173. На 
відміну від минулих років, коли кількість 
єпархіальних єпископів росла, а ченців  – 
скорочувалася, в 2013 році зросли обидва па-
раметри. До кінця року в світі налічувалося 
3 945 єпархіальних єпископів (на 28 більше, 
ніж у 2012), а ченців – +1228 (на 12 більше).

Зростання кількості єпархіальних єпис-
копів відзначалося на всіх континентах крім 
Океанії (-5): в Америці (+16), Азії (+8), Євро-
пі (+6) і Азії (+3). Кількість ченців-єпископів 
збільшилася на чотирьох континентах: в Азії 
(+6), Європі (+3), Африка (+2) і Америці (+1). 
В Океанії їх кількість не змінилася.

Священики
Загальна кількість католицьких священи-

ків у світі зросла на +1035 осіб і досягла 415 
348. Континентами, де їх число скоротило-
ся, були Європа (-2283) і, зовсім незначно, 
Океанія (-3). У той же час в Африці кількість 
священиків зросла на 1 693 людини, в Азії на 
1440, а Америці на 188.

Єпархіальних священиків стало більше на 
917 – їх загальна кількість склала 280 532. В 
Африці, Азії, Америці та Океанії відзнача-
лася позитивна динаміка: відповідно, +1865, 
+900, +539 та +19, тоді як в Європі негативна 
-1673. Кількість ченців священиків збільши-
лася на 64 і склала 134 816. По континентах 

зростання відзначалося в Азії (+540) та Аф-
риці (+507), а скорочення  – в Європі (-610), 
Америці (-351) і Океанії (-22).

Постійні диякони
Кількість постійних дияконів виросла в 

Католицькій Церкві на 1091 одиницю і до-
сягла 43  195 осіб. Найшвидше це зростання 
здійснювалося в Америці (+684) і Європі 
(+373); також зросли ці показники в Океанії 
(+18), Африці (+8) і Азії (+8).

Постійних єпархіальних дияконів у світі на-
лічується 42 650, що на 1 084 більше, ніж у 2012 
році. Їх кількість зросла на всіх континентах: в 
Америці (+660), Європі (+381), Азії (+23), Океа-
нії (+15) та Африці (+5). Постійних ченців дия-
конів до кінця 2013 року було 545, що на 7 біль-
ше, ніж роком раніше. У цій групі відзначалося 
зростання в Америці (+24), Африці (+3), Океанії 
(+3) і скорочення в Азії (-15) і Європі (-8).

Монахи і монахині
Кількість ченців скоротилася на 61 одини-

цю і досягла 55 253. Зростання відзначалося в 
Азії (+167), Океанії (+78) і Америці (+45), ско-
рочення – в Африці (-218) і Європі (-133).

Кількість черниць скоротилося на 8954 і 
досягла 693 575. Зростання цього показника 
відзначалося в Африці (+1 293) та Азії (+172), 
скорочення  – у Європі (-5662), Америці 
(-4548) і Океанії (-209 ).

Члени інститутів мирян
У чоловічих інститутах мирян до кінця 

2013 року налічувалося 712 осіб, що на 59 
менше, ніж роком раніше. Їх чисельність 
збільшилася тільки в Африці (+2), а скороти-
лася в Європі (-38) Америці (-15) і Азії (-8). В 
Океанії ця цифра не змінилася.

Кількість членів жіночих інститутів ми-
рян скоротилася за 2013 року на 747 одиниць, 
склавши 23  955 одиниць. Зростання відзна-
чалося в Африці (+66) і Азії (+3), а скорочення 
в Європі (-545), Америці (-270) і Океанії (-1).
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Миряни – місіонери і катехити
Кількість місіонерів-мирян склала в груд-

ні 2013 року 367 679 осіб, що на 5191 більше, 
ніж у попередньому році. Зростання відзна-
чалося в Америці (+3083), Європі (+1088), Азії 
(+900) та Африці (+31). На одну людину ско-
ротився цей показник в Океанії.

Число катехитів скоротилося на 13 075 осіб і 
досягло 3 157 568. При цьому значне зростання 
відзначалося в Африці (+9 414) і Азії (+4529), про-
те показник помітно впав в Америці (-24091), а 
також в Океанії (-1225) і Європі (-1072).

Учні вищих семінарій
Кількість учнів вищих семінарій  – єпар-

хіальних та орденських  – скоротилася в 2013 
році на 1800 осіб і склала 118 251. Цей показник 
збільшився тільки в Африці (+164), тоді як на 
інших континентах впав: Америка (-1180), Азія 
(-372), Європа (-354) та Океанія (-58).

Кількість учнів єпархіальних семінарій 
становить 71  537 осіб (на 452 особи менше, 
ніж у попередньому році), а число учнів се-
мінарій, що належать чернечим орденам, ста-
новить 46 714 (-1348). Кількість єпархіальних 
семінаристів виросла в Африці (+238) і Азії 
(+10) і скоротилася в Америці (-507), Європі 
(-154) і Океанії (-39). Кількість орденських се-
мінаристів впала на усіх континентах: в Аме-
риці (-673), Азії (-382), Європі (-200), Африці 
(-74) і Океанії (-19).

Учні малих семінарій
Кількість вихованців малих семінарій  – 

єпархіальних та тих, що належать чернечим 
орденам – знизилася на 775 осіб і становить 101 
928. Зростання цього показника відзначалося в 
Азії (+407), Америці (+42) і Океанії (+9), скоро-
чення – у Європі (-1000 ) та Африці (-233).

Кількість учнів єпархіальних семінарій 
становить 78  556 (-1398), а орденських 23  372 
(+623). Кількість вихованців єпархіальних 
малих семінарій скоротилася на всіх конти-
нентах, крім Азії (+527): в Африці (-933), Єв-

ропі (-764), Америці (-164) і Океанії (-4). Число 
учнів орденських малих семінарій зросло в 
Африці (+760), Америці (+206) та Океанії (+13), 
а скоротилося в Європі (-236) і Азії (-120).

Католицькі школи та освіта
Католицька Церква утримує 73  263 дитя-

чих садки з 6  963  669 вихованцями; 96  822 
початкові школи з 32 254 204 учнями; 45 699 
середніх шкіл з 19  407  417 учнями. Церква 
також займається 2  309  797 учнями вищих 
шкіл і 2 727 940 студентами університетів.

Католицькі благодійні та 
медичні центри
До благодійних і медичних центрів, які має 

Католицька Церква в усьому світі, належать: 
5034 лікарні – велика їх частина знаходиться 
в Америці (1495) та Африці (1167); 16 627 дис-
пансерів – більшість в Африці (5252), Америці 
(4751) і Азії (3558); 611 лепрозоріїв – в основно-
му в Азії (328) та Африці (201); 15 518 будинків 
для престарілих, які страждають хронічними 
хворобами або інвалідів – в основному в Єв-
ропі (8158) і Америці (3679); 9770 притулків 
для сиріт  – в основному в Азії (3944); 12  082 
ясел  – в основному в Азії (3498) і Америці 
(3412); 14 391 консультативний центр з питань 
шлюбу – в основному в Америці (5747) і Євро-
пі (5715); 3896 реабілітаційних центрів і 38 256 
інших установ.

Церковні області, що входять 
в юрисдикцію конгрегації 
євангелізації народів
Церковних областей, що входять в юрис-

дикцію конгрегації євангелізації народів до 
13 жовтня 2015 налічувалося 1111, що на 2 об-
ласті більше, ніж торік. Обидві нові області 
були засновані в Азії. Більшість цих областей 
знаходяться в Африці (507) і Азії (478). Далі 
йдуть Америка (80) та Океанія. 

Джерело: blagovest-info.ru
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Сенсаційна історія убивці Генрі 
Пранзіні спонукала юну Терезу Мартен 
«усиновити» свого першого грішника. 
1887 р. в «The Times» з’явилася така 
публікація: Париж, 17 березня

«На Рю Монтень було скоєно потрійне 
вбивство. Сьогодні вранці 30-річна курти-
занка, відома під іменем Монті або Ренью, 
була знайдена мертвою біля підніжжя сво-
го ліжка. Дві глибоких рани в горло вияви-
лись смертельними. Служниця та 12-річна 
донька куртизанки були вбиті у своїх ліж-
ках. У вбивстві підозрюється чоловік, якого 
помітив консьєрж, що на світанку відчиняв 
двері закладу. Вбивця піднімався сходами 
в той час, коли чоловік запалював газову 
лампу. Злочинець намагався зламати сейф, 

що містив прикраси загальною вартістю 
200 000 франків, проте його зусилля вияви-
лися марними. Вважають також, що вбивця 
украв гроші, які були в кишені жертви. На 
місці злочину не виявлено слідів боротьби. 
Мешканці сусідніх квартир чули незна-
чний шум близько десятої ранку».

Таємнича постать піднялася сходами при 
тьмяному світлі лампи. Вбивця та злодій на 
місці злочину не залишив нічого, крім «ман-
жета й ремінця» з написом Geissler. Преса 
виявила неабияку цікавість до цієї справи 
й оголосила своєрідне полювання на злодія 
та вбивцю. Єдиним доказом, що вказував на 
конкретну особу, було ім’я, яким були під-
писані листи, знайдені на місці вбивства.

Через чотири дні репортери звітували 
громадськості, що вони володіють інфор-

УБивця та свята:  
пранзІнІ й тереза
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мацією, яка може кардинально змінити 
хід справи, більше того — можуть назва-
ти ймовірного вбивцю. Поліція затримала 
зловмисника в Марселі. Ним виявився іта-
лієць Генрі Пранзіні. Причина арешту була 
дуже простою. Прибувши нічним потягом 
до цього портового міста, він провів ніч 
із повією, якій залишив медальйон. Іншій 
жінці намагався продати годинник. Це ви-
кликало підозру та наштовхнуло на дум-
ку про причетність італійця до паризьких 
злочинів. Поліцію одразу сповістили про ці 
факти. Пранзіні був затриманий у міському 
театрі. Він не заперечував того, що був зна-
йомий з Марі Ренью, а також стверджував, 
що покинув столицю, адже боявся, що його 
запідозрять у скоєнні цього злочину. Свою 
причетність до вбивства куртизанки та 
крадіжки коштовностей він заперечував. 
Поліція провела обшук його помешкання і 
виявила одяг, забруднений кров’ю, а отже, 
було цілком достатньо причин, щоб розпо-
чати справу проти загадкового іноземця.

До 23 березня паризькі детективи кіль-
ка разів повертались до помешкання на Рю 
Монтень. У ході слідства виявилося, що 
квартира, де мешкала жертва, належить 
годинникареві. Детективи показали йому 
годинник, що фігурував у справі. Чоловік 
не лише впізнав його, а й міг довести, що 
він ремонтував саме цей годинник кіль-
ка днів тому, адже на корпус кожного він 
наносив окремий серійний номер. Такий 
самий номер вписувався до спеціально-
го журналу. А отже, цифри на годиннику 
Пранзіні та у журналі годинникаря збі-
галися, що підтверджувало слова свідка. 
25  березня, у марсельському парку, який 
відвідував підозрюваний, знайшли при-
краси, що належали вбитій жінці. Це був 
ще один доказ причетності італійця до 
справи. Проте слідчі були впевнені в одно-
му: вони затримали злодія, якого везли до 
Парижа. Та чи можна вважати його вбив-

цею? Можливо, він був лише спільником 
якогось невідомого їм Ґайзлера, адже саме 
ремінець з прізвищем цієї людини зна-
йшли в квартирі куртизанки?

Затриманий далі продовжував переко-
нувати в тому, що він нікого не вбивав і ні-
чого не крав. Говорив, що свідки брешуть, а 
саме той вечір він провів зі своєю господи-
нею мадам Сабатьє, яка, зрештою, підтвер-
дила його слова. Якщо це справді так, то 
поліція затримала не того чоловіка? Через 
кілька днів виявилось, що в справі може 
бути й інший підозрюваний, а саме Артур 
Ґайзлер. У 1881 р. він працював з Пранзіні в 
одному з неаполітанських готелів, саме тоді 
Генрі був звинувачений у шахрайстві, а Ар-
тур Ґайзлер давав свідчення проти нього. 
Проте слідчі вважали, що Пранзіні скоріше 
всього використав ім’я колишнього колеги 
як псевдонім. Спеціалісти порівняли зраз-
ки почерку підозрюваного із зразками по-
черку з листів убитої жінки, й виявилося, 
що вони збігаються.

Із ранковою поштою прийшов до поліції 
також і лист, якого ніхто не очікував. У ньо-
му мадам Сабатьє повідомляла, що Пранзі-
ні у вечір убивства з нею не було, спросто-
вуючи тим самим свої попередні свідчення. 
У листі був також детальний опис того, як 
він провів наступний день справді в супро-
воді мадам Сабатьє: вони пообідали разом 
та пішли до цирку, після чого настрій іта-
лійця різко погіршився. Вони повернулися 
додому, й він почав гірко плакати, розпо-
відаючи історію своїх відвідин однієї пані. 
Під час цього візиту хтось прийшов, що 
змусило його сховатись у шафі. Через 20 
хвилин він вийшов із свого укриття і по-
бачив жахливу сцену кривавої розправи. В 
паніці він вибіг на вулицю та блукав вули-
цями міста решту ночі. За словами мадам 
Сабатьє, Пранзіні просив у неї грошей, щоб 
покинути Париж. Жінка йому допомогла 
фінансово, а також провела на найближчий 
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потяг до Марселя. Алібі зникло, а на його 
місці з’явилося ще більше доказів провини 
італійця. Пранзіні продовжував усе запере-
чувати й запевняв, що незабаром зможе до-
вести свою непричетність.

Проте розслідування просувалось 
швидше. Слідчі шукали знаряддя убив-
ства. Один паризький продавець ножів 
розповів, що якось на порозі його крамниці 
з’явився добре одягнений чоловік з інозем-
ним акцентом та придбав ніж. Незабаром 
він повернувся та купив ще один, набагато 
більший. Такими зазвичай користуються 
м’ясники. Опис загадкового покупця ціл-
ком збігався із портретом Пранзіні.

14 квітня відбувся жахливий візит. Піз-
но вночі, щоб уникнути натовпу, Пранзіні 
у супроводі поліції повернувся до помеш-
кання Марі Ренью. Часто злочинці в таких 
обставинах визнають свою провину, проте 
у випадку Пранзіні цього не відбулося. Не 
маючи можливості заперечити того, що він 
відвідував квартиру куртизанки, він гово-
рив, що далі вітальні його нога не ступала. 
Це суперечило свідченням мадам Сабатьє. 
Детективи побачили також, що й у шафі, 
про яку розповідав Пранзіні, дорослий 
чоловік просто не помістився б. Проте він 
далі продовжував стверджувати свою не-
причетність.

Репортери працювали над справою Ген-
рі Пранзіні не гірше поліції. Виявилося, що 
він має італійське коріння, але народився в 
Александрії у 1856 р. Протягом свого життя 
він працював у різних місцях та в жодному 
з них не затримувався надовго. Так, напри-
клад, Генрі працював у єгипетській пошто-
вій службі й був звільнений за крадіжку. 
Він також служив перекладачем у росій-
ській армії та виконував цю саму функцію 
в англійських збройних силах, працюючи 
в Судані. Він багато подорожував, побував 
навіть в Афганістані. Генрі Пранзіні за-
вжди й усюди супроводжували підозри про 

скоєння більш або менш важких злочинів, 
проте його провина ніколи не була доведе-
на. Він прибув до Парижа в 1886 р. без ко-
пійки за душею. Він швидко покращив своє 
матеріальне становище за рахунок знайом-
ства з певним колом жінок, однією з них 
стала «мадам де Монтіль», відома пізніше 
як Марі Ренью.

Слідство було завершене й справу пе-
редали до суду. Отже, Марі Ренью, її донь-
ка та покоївка Анна Гремере були вбиті 
вранці 17 березня 1887 р. Також були ви-
крадені коштовності загальною вартіс-
тю 200  000 франків та відбулася невдала 
спроба пограбувати сейф, де лежала більша 
сума грошей. Засідання призначили на по-
чаток липня. Усі вбивства здійснені однією 
зброєю, а саме ножем, який використову-
ють м’ясники. Покоївку вбили, коли вона 
намагалась допомогти своїй господині; ді-
вчинка була вбита уві сні. Ймовірно Ренью 
знала вбивцю, що з’явився близько 23:00. 
Речі з місця злочину — манжети та ремінь 
з ім’ям Geissler — були залишені там же для 
того, щоб відвести підозру. Підозрюваний 
Пранзіні був затриманий через три дні з 
речами, що належали першій жертві. Крім 
того Пранзіні не заперечував свого зна-
йомства з убитою, як і своєї присутності в 
її домі в день убивства. Зайве говорити, що 
вся Франція завмерла в очікуванні суду в 
цій справі. Засідання призначили на поча-
ток липня.

У Лізьє, маленькому містечку, що роз-
ташоване 200 км. на північ від Парижа, 
також уважно слідкували за ходом справи 
Пранзіні. Жила там 14-річна дівчина, Те-
реза Мартен. Якось у неділю під час Свя-
тої Меси з її молитовника випала маленька 
іконка із зображенням стражденного Спа-
сителя. Дівчинка поглянула на рани Хрис-
та, на кров, що капає просто на землю, і в 
один момент зрозуміла, що це насправді ні-
кого не цікавить. Байдужість — ось плата 
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за любов. Саме тоді вона вирішила стояти 
біля підніжжя хреста, страждати для до-
бра душ, «вириваючи грішників із вічного 
пекельного вогню». Вона відкрила, що на-
справді одне прагнення спалювало серце 
Спасителя, одна «спрага» Його супрово-
джувала на хресті, — прагнення спасіння 
душ. Тереза від сьогодні повністю розді-
ляла це бажання Христа й вирішила, що її 
«першим» грішником стане вбивця, якого 
ненавидить уся Франція.

Перше засідання у справі Пранзіні відбу-
лося 9 липня. У залі яблуку ніде було впасти, 
обвинувачення збільшувало кількість до-
казів, а підозрюваний уперто стверджував 
свою непричетність. Преса рясніла історі-
ями куртизанок та злочинців. Репортери з 
презирством описували подробиці жорсто-
кого та розпусного паризького життя. До 13 
квітня суд вислухав усіх свідків у справі, і 
після спроби захисту зі сторони адвоката 
Пранзіні, його запитали, чи він хоче щось 
сказати. «Я — невинний!», — пролунало 
у відповідь. Судді розпочали нараду, що 
тривала майже годину, вони визнали Генрі 
Пранзіні винним у потрійному вбивстві. Ви-
рок — смертна кара. Зі сторони захисту була 
спроба подати апеляцію, а також прохання 
про помилування. Прохання про апеляцію 
не було прийняте, а президент Франції від-
мовив у помилуванні. В середині серпня 
стало зрозуміло — Пранзіні буде страчений.

Преса розповсюджувала все нові й нові 
подробиці справи. Отже, і Тереза знала усі 
деталі злочину Пранзіні та судового засі-
дання, як і деталі поведінки сумнозвісного 
злочинця. Проте, мабуть, лише їй прийшло 
на думку те, що його потрібно рятувати, 
рятувати від кари вічної. Щоб запобігти 
цьому «безповоротному лихові», вона ви-
рішує використати всі доступні «духовні 
засоби». Пранзіні чекав здійснення виро-
ку, а Тереза продовжувала жертвувати за 
нього «нескінченні заслуги Спасителя та 

всі духовні скарби Святої Церкви» за його 
спасіння. Битва за душу убивці тривала…

О пів на шосту ранку 31 серпня двері 
камери відчинились, щоби впустити двох 
охоронців та священика. Говорили, що 
Генрі Пранзіні був дуже блідий. Його пове-
ли спочатку коридорами в’язниці, почали 
бити дзвони. Всі помітили, що чоловік не-
впевнено йшов до воріт ля Рукет, що відді-
ляли його від площі та ешафоту.

 «Мій Боже, я цілковито впевнена, що Ти 
простиш цього нещасного Пранзіні. Я так 
вважатиму, навіть якщо він не попросить 
про сповідь та не виявить жодним зовніш-
нім знаком своє покаяння, адже я безмірно 
вірю у Твоє милосердя. Проте, це мій пер-
ший грішник, отже я прошу про знак, щоб 
я могла бути впевненою у його спасінні», — 
молилася Тереза.

Відмовившись від супроводу священика 
та симулюючи відвагу, Пранзіні розпочав 
свою останню путь. Біля підніжжя ешафо-
ту він затримався і попросив розп’яття у 
капелана, яке він поцілував тричі. Чоловік 
піднявся на ешафот, він упав, розпочалася 
жалюгідна боротьба, як результат — він 
був змушений піддатись. Пранзіні підвели 
до гільйотини. Далі лезо довершило спра-
ву. Дзвони замовкли…

 «Наступного дня після екзекуції я по-
спішала відкрити ранкову газету…і що ж 
я побачила? Мої очі наповнились слізьми і 
я була змушена вийти з кімнати. Пранзіні 
вийшов на ешафот без сповіді, проте рап-
том повернувся і попросив розп’яття і три-
чі поцілував святі рани нашого Господа… 
Чи я не просила про знак? Чи я не була ви-
слухана Господом?» — писала Тереза в сво-
єму щоденнику. 

Тереза К.В.Терлі, Catholic World Report

Джерело: CREDO
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Петро ШКРАБ’ЮК,  
«Історії, прожиті тричі»  
(Розділи з книги) 

Батько Анісії Володимир Шевчук. Його 
доля теж незвичайна й повчальна. Він на-
родився в Аргентині 4 серпня 1894 року. 
Але як народився? Щойно його мати зі-
йшла в Буенос-Айресі з корабля, як тут же, 
в порту, в неї почалися пологи – і на світ 
появився Володимир. 

В Аргентині батьки Володимира, Теодор 
Шевчук та Юлія (з дому Хома), опинились 
фактично випадково. Родом вони із села 
Могильниця Теребовельського повіту. І ме-
тою їхньої подорожі була Канада. Спершу 
вони й пливли до країни кленового листка, 
але з півночі дорогу перегородив айсберг, 
і корабель подався до Бразилії. У Ріо-де-
Жанейро частина людей зійшла, а Шевчуки 
вирушили далі – до Аргентини.

 З Буенос-Айреса (де в порту народився 
Володимир) Теодора та Юлію з дітьми пе-
реселили до провінції Санта-Фе, де вони 
пробули чотири роки. Маленький Володи-
мир запам’ятав широченні лани пшениці, 
яку вирощували тато і старші брати, а та-
кож плавбу до Місіонес. Шевчуків-старших 
владно манило до своїх людей. Почувши, 
що багато краян освоюють провінцію Мі-
сіонес, вони запалились перебратися туди. 
Тут якраз плив пароплав до Парагваю, – а 
ця країна на другому боці ріки Парана. За-
йвих грошей на дорогу не було. І капітан 
прийняв Шевчуків з умовою, що почистять 
судно і будуть варити їжу.

До Місіонес пливли тиждень. Причали-
ли в порту Посадас, а звідти ще сто кіло-
метрів добиралися на возі до Апостолес. 
Старші діти, Йосиф та Іван, залишилися у 
Санта-Фе (потім Іван виїхав у провінцію 
Сан-Хуан), а решта дітей, – всього їх у Шев-
чуків було семеро, в тому числі й Володи-
мир, – осіли в Апостолес. Тут Володимир 
закінчив школу. Відтак одружився з Марі-
єю Семчук. І заходився господарювати.

На початках Шевчуки провадили моло-
чарню, бо тримали близько триста штук 
худоби, а потім вирощували аргентин-
ський зелений чай “джерба-мати” – і з того 
жили. Землі родина мала два шакри (шакр: 
500х500 м.), що їх розділяла річка Кунямано 
(в перекладі з індіанської мови – втопилась 
жінка). Частина одного шакру належала Те-
одорові, а частина другого – Володимирові. 
Пізніше він докупив ще один шакр, на яко-

анІсІя про БатЬка,  
роДиЧІв І госпоДнЄ 
покликання
(проДовЖення)
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му вирощував чай. На шакрах також випа-
сали худобу, відтак їх цілком перетворили 
в чайні плантації, які збереглись дотепер. 
Їх доглядав старший брат Анісії Йосиф, що 
був одружений з українкою Делією Дани-
люк (4 січня 2012 року упокоївся). І зараз 
на цих шакрах господарюють їхні доньки – 
Ґрацієла, Клавдія, Розана.

Другий брат Анісії – Маріан. Мав на-
речену українку, яка любила за гроші, 
бо той був бізнесменом. Відтак у зв’язку з 
перронізмом Маріана звільнили з праці – і 
українка його покинула. Через три місяці 
він поновився, позаяк перронізм упав, але 
із землячкою вже не бажав зустрічатися. 
Оженився з аргентинкою Марією Санчес, 
напівсиротою. Виховали сина Маріо. (Ма-
ріан упокоївся 2 квітня 2009 року).

Старша сестра, Рожа (василіянка Ді-
онісія), закінчила народну школу (шість 
класів), а вже в монастирі – гімназію. Вчи-
телювала. Здобула також фах діловода – се-
кретарки, бібліотекаря. Дві каденції була 
головною настоятелькою Провінції Хрис-
та-Царя в Аргентині, тепер служить у васи-
ліянському монастирі в місті Алем.

Друга сестра-василіянка Анісія, хресне 
ім’я – Вероніка. Веронікою її назвали не 
випадково, адже саме жінка з таким ймен-
ням обтерла хусткою скривавлене обличчя 
Ісус а Христа, який двигав хреста на Голго-
ту. Вероніка – символ милосердя, співчут-
тя, благородства. Такою, без перебільшен-
ня, є і сестра Вероніка-Анісія.

“Ще з маленьких літ я мала потяг до мо-
нашого життя, – зізнавалась вона, – і цей 
внутрішній потяг важко передати словами. 
Чи в школі, чи на забаві, чи деінде – мене 
тягнуло до сестер. Я казала: буду вчитель-
кою, але монашкою. Василіянки провадили 
в Апостолес при церкві Пресвятої Трійці 
різні заходи: катехизацію, концерти, га-
гілки, коляди – і ми завжди брали участь 
з ними.

Пригадую, приїхали римо-католицькі 
сестри-канозіянки і шукали покликань до 
свого згромадження. Я мала чотири-п’ять 
років і пішла до них із настоятелькою ва-
силіянок Софронією. А ті сестри питають: 
“Котрий габіт ти любиш?” (Вони мали ко-
ричневий, наші – чорний). Я кинула оком 
на габіт матері Софронії і кажу: “Цей подо-
бається!” – “О, то не будеш наша!” – визна-
ли канозіянки. Так і сталось”.

Анісія закінчила народну школу і в 
п’ятнадцять літ вступила до монастиря. 
Там продовжила навчання (у старших кла-
сах гімназії), а в Католицькому інституті 
в Ла-Плата здобула вищу освіту. Опісля 
була маґістром у місті Беріссо в провінції 
Буенос-Айрес, а перед тим – учителькою і 
директором народної школи Сестер у Бе-
ріссо. 1967 р. виїхала на місії до Австралії 
і там залишилась. Там через сім літ, 23 бе-
резня 1974-го, її спіткала вість про смерть 
батька…

 “Ми мали святкувати 50-річчя подруж-
жя батьків у серпні, і про це домовлялися 
телефонічно з братом в Аргентині Йоси-
фом. Тато почув і сказав: “Прошу нічого 
не приготовляти, бо мене не буде”. Ми ду-
мали, що він кудись виїде чи інші плани 
мав. А він у березні помер – тобто за чоти-
ри місяці до ювілею. Наперед приготував 
собі для похорону вбрання, вервечку… Це 
немало здивувало маму, бо він мав свою 
шафу, куди вона не заглядала, а заглянула – 
і побачила все готове”.

А ще через тринадцять літ спокійно віді-
йшла і мама.

“Я мала їхати на Різдво вісімдесят вось-
мого року до Аргентини. А мама подзво-
нила від мого брата Йосифа, щоби я при-
їхала на Різдво ще цього року. Я відповіла, 
що не готова, бо маю працю в друкарні (я 
була спочатку лінотипісткою, пізніше на 
комп’ютері набирала текст газети “Церква і 
життя”. Отак двадцять чотири роки, і весь 
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час у Мельбурні; три роки жила в Сіднеї 
(1967-1969), а з сімдесятого знов у Мельбур-
ні – настоятелькою монастиря), – а мама 
відповіла братові: “Скажи їй: як хоче бачи-
ти мене живою – хай тепер приїжджає”.

Я приїхала в час Різдва на два тижні, а 
вона двадцять восьмого серпня того ж року 
(1987-го) померла – через вісім місяців піс-
ля моїх відвідин. Мала вісімдесят літ. Коли 
перед тим замітала подвір’я, сусіди хвали-
ли: “Яка ти, Маріє, сильна!” А вона: “Ще 
сьогодні, завтра, потім празник (державне 
свято визволителя Аргентини – святого 
Мартина) – і мене нема». Через тиждень її 
справді не стало.

Так, Марія Шевчук, живучи з Богом, за-
вчасу знала про свій останній земний день. 
Брат Анісії Йосиф був головою Народного 
Дому в Апостолес. Прямував на засідання, 
а мама й дорікнула: “Ідеш – і не поцілуєш 
на прощання?” Йосиф: “Не один раз, а два”. 
Поцілував, а вона зробила йому знак свято-
го хреста на чолі і побажала: “Хай тебе Бог 
благословить і береже!” А до братової Делії 
того самого вечора мовила: “Що має стати-
ся – станеться, не бійся…”

То були її останні слова. Вранці впала на 
підлогу, зашнуровуючи черевики. Інфаркт! 
Всі казали, що в кімнаті, де стояла домови-
на, розносився легкий аромат квітів. Отож 
не плачте, бо вона була свята. Належала до 
Марійської дружини, була ревнителькою 
Апостольства Молитви. Себто провадила 
воістину побожне життя. Та й своїх дочок – 
Рожу і Вероніку – офірувала на служіння 
Богові.

І це ще не кінець: два брати Родчини взя-
ли заміж двох сестер – Анну та Ольгу, себто 
дочок Параскеви Семчук. Дівчата цих сес-
тер теж обрали Василіянський чин. Донька 
Анни стала монахинею під іменем Маріє-
ла, а донька Ольги – під іменем Вероніка. 
Марієла – педагог: закінчила учительську 
семінарію, була директором школи Сестер 

у Беріссо, дорадницею Ґенеральної настоя-
тельки сестер-василіянок у Римі, Головною 
настоятелькою Провінції Христа-Царя в 
Аргентині. Сьогодні вона – дорадниця та 
економка Ґенеральної настоятельки в Римі.

Вероніка так само навчалась в учитель-
ській семінарії, була директором школи 
Сестер у Беріссо, професором історії і рек-
тором гімназії Сестер у Посадас – Місіонес. 
Понад десять літ працювала в Бразилії, 
провадила новіціят Сестер, гуртки Апос-
тольства молитви та катехизації. Упокої-
лась у Бозі в Апостолес – Місіонес 3 червня 
2014 року.

Онук Ольги Семчук-Родчин (син її до-
чки Маргарети), правнук Параскеви Гіл-
лєрмо Андрухович і собі вступив до Чину 
Отців Василіян. 1999 р. його висвятили на 
диякона, потім – на священика. Душпасти-
рював в Обері, нині служить в Апостолес, 
“має, – наголошує сестра Анісія, – дуже до-
брий підхід до молоді”.

 Факти більш ніж промовисті. Всього рід 
Параскеви та Михайла Семчуків тепер ре-
презентують 150 внуків і 80 правнуків. 

Далі буде…
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с. Еммануїла МАЙКА, ЧСВВ 

Два рази на тиждень сестра монахиня з 
молоддю відвідували хворих у лікарні. 
Молилися разом з ними, говорили про 
Бога, і якщо було потрібно, то приготовляли 
до сповіді. Пізніше приходив священик 
сповідав, відправляв Службу Божу. 

В одній палаті лежав хворий 28-річний хло-
пець, називався Андрій. Він страшенно нерву-
вався і кричав тоді, коли монахиня заходила 
до нього у палату. Сестра не знала, чому він 
кожного разу так агресивно реагує, тому про-
сто молилася за нього, і нічого не кажучи, ви-
ходила з палати.

Наступного разу, відвідуючи хворих, вона 
знову зайшла в палату Андрія . Він зі сльозами 
на очах промовив такі слова: “Ви прийшли? 
Мені дуже тяжко, впадаючи, у відчай і розпач, 
я кричав: Боже дай мені когось з ким би я міг 
поговорити, бо, інакше, я щось з собою зро-
блю. І на ці слова зайшли ви, сестро». 

Андрій був дуже вражений і здивований 
найперше тим, що Бог тут же відповів на його 
молитву. Дивлячись на сестру, хлопець заспо-
коївся, витер сльози і попросив про розмо-
ву. Та перше ніж розповісти про себе, Андрій 
просив сестру, щоб вона розповіла йому про 
своє життя з Богом: про те, як віднайшла Його 
у своєму житті; як відчуває Божу любов, і, як 
це виявляється на практиці. Цікавився її по-
кликанням до монашого стану. Сестра була 
шокована, з поставлених запитань, і не хотіла 
відповідати. Та під впливом внутрішнього пе-
реконання і настирливості Андрія, вона розпо-
віла йому про це. На що хлопець, опустивши 
голову, тихо сказав: «Я православний і завжди 
вороже ставився до греко-католиків. Називав 
їх відступниками, правду кажучи, горів нена-

вистю до них. І, коли почув, що ви з цієї церкви, 
то впадав у злість, не хотів навіть вас бачити, 
тому, гримаючи дверима, виходив з палати, 
сподіваючись, що, ви налякаєтесь і залишите 
мене в спокою. А ще більше дратувала мене 
ваша спокійна постава. Та на моє велике здиву-
вання, Бог подарував мені з вами таку чудову 
розмову. Дякую, що поділилися історією свого 
покликання. Завдяки цій розмові, зрозумів, 
що Бог любить кожну людину. Ми всі є його 
дітьми. Усвідомив, що Христос, вмираючи на 
хресті, відкрив усім двері до Неба, примирив 
нас з Небесним Отцем. В душу повернувся спо-
кій, злість і агресія відійшли від мене».

МоїМ БогоМ Є…..
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Після того Андрій розповів сестрі, про 
історію свого життя. Про те, як Бог віднай-
шов його. Він був бізнесменом. Усім забез-
печений. Все мав. В житті все складалося 
добре. Ніколи не задумувався над вартістю 
свого життя, його цінностями. Мріяв одру-
житися з дівчиною, яку любив. Та, одного 
разу, як вони були разом з своїми друзями 
на вечірці, сталася незабутня пригода. Один 
із друзів почав говорити про Бога, на що 
Андрій відреагував з обуренням і різко від-
буркнув, витягуючи стопку грошей: «Це мій 
Бог». Розмова перетворилася в жарти. Неза-
баром, попрощавшись, всі розійшлися, бо 
було пізно.

Прокидаючись вранці зі сну, хлопець не 
міг поворухнутися, тіло було, наче спаралізо-
ване: руки і ноги нерухомі, повернути голову 
теж не міг. Налякавшись, не знав, що з ним 
сталося. Та, раптом біля свого ліжка побачив 
сяючу постать, яка сказала: «Бог дарує тобі 
ще один шанс». І в цю ж мить, Андрій відчув 
сильну Божу присутність, відчув, як його хо-
лодне, зранене гріхами серце, огріває Божа 
Любов. Усвідомлюючи, свою негідність перед 
Богом, почав щиро плакати, кажучи: «Боже, 
я віддаю тобі своє життя».

В той самий день, ця сяюча постать, по-
явилася і біля ліжка його дівчини й сказала: 
«Йди до твого друга і скажи йому, що Бог 
дарує йому ще один шанс». Почувши ці самі 
слова від своєї дівчини, Андрій вперше сер-
йозно задумався над своїм життям. Розду-
мував, чому Бог подарував йому таку сильну 
благодать. Аналізуючи своє життя, зрозумів, 
що нічого доброго не зробив, хіба тільки те, 
що ніколи не обдурював підлеглих, вчасно 
видавав зарплату. Якщо комусь щось пообі-
цяв, то негайно виконував. Це все, більше ні-
чого доброго у своєму житті не зробив. І був 
здивований, тим, що Бог навідався до нього, 
обдаровуючи, його своїм милосердям.

Пройшовши медичне обстеження, вияви-
лося, що він здоровий, а чому все тіло є не-

рухоме, лікарі не знають. Один монах пора-
див йому молитися, так зване, богородичне 
правило, тобто, 150 разів на день відмовляти 
молитву Богородице Діво. Поступово хло-
пець почав одужувати. Спочатку відпустило 
тільки пальці рук і долоні. Андрій радів тим, 
що міг почистити зуби. Лише тоді перший 
раз подякував Богові за дар життя і здоров’я. 
Саме тоді, почав кожного дня говорити з Бо-
гом, розповідаючи йому про все своє життя, 
про плани на майбутнє. Пізніше вже міг по-
малесенько ходити. Розповів про те, що пе-
ріодично лікуватися його змусили батьки, бо 
він зрозумів, що ця хвороба, на яку хворий, 
не є фізичного походження, тому й не хотів 
іти в лікарню. Розповів про той випадок, 
який довів його до розпачу. Друзі, які щойно 
відвідали Андрія у лікарні, настирливо спо-
нукували його до гріха розпусти, заохочу-
вали до випивки, через те, він посварився із 
ними й вигнав їх з палати. Цей гріх для нього 
означав пряму зраду Бога. Він зрозумів, що, 
роблячи так, стане, як Юда, який, бувши з 
Ісусом, зрадив Його, бо поставив свої пере-
конання, уподобання вище за Божі. В сер-
ці точилася боротьба: почали мучити різні 
думки, які навіювали йому, що сучасна мо-
лодь так живе, що в тому нема нічого погано, 
приходили думки, що він не такий, як всі, а 
також було тяжко й за те, що вигнав друзів. 
Перемагаючи себе, почав молитися. Як тіль-
ки вимовив слова Богородице Діво радуйся, 
відчув сильні напастування злого духа, який 
не давав йому промовляти слова молитви.

Розмовляючи про те все з сестрою, Андрій 
зрозумів, як має далі жити. Розмова закінчи-
лася подякою Всемилостивому і Люблячому 
Богові.

 У Святому Письмі апостол Павло пише 
до коринтян, що ми живемо, як люди, але 
не воюємо із спонук тілесних, бо зброя на-
шої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі…
Подяка хай буде Богові за Його дар неска-
занний! 
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Юлія КОМАРНІЦЬКА

Діти – це благословення і дар від Бога, – пе-
реконані багатодітні батьки Анатолій і Віта 
Куйбіди 

У смт. Брацлав, на Вінниччині, проживає по-
дружжя Анатолій і Віта Куйбіди. Це багатодіт-
на родина, яка виховує 8 дітей: Вероніка – 12 р., 
Марічка –11 р., Христина – 7 р., Кароліна – 10 р., 
Анна – 5 р., Соломія – 4 р., Тереза – 3 р., Ілля – 1 р. 

Як це, бути батьками вісьмох дітей? 
Віта: Скажу так – це непросто. Найважливі-

ше, щоб жінка відчувала, що чоловік її любить. 
Анатолій: Коли я ввечері йду додому, то знаю, 

що мене чекають діти. Вони одразу налітають, 
шукають уваги, хочуть, щоб їх приголубили. 

Багато українських сімей сьогодні користу-
ються контрацепцією, жінки роблять аборти… 
Ви ж вирішили піти іншим шляхом. 

Анатолій: Ще перед одруженням ми з дру-
жиною говорили про те, як хочемо жити в сім’ї, 
і вирішили не користуватись контрацепцією. 

Віта: Хоча спокуси є, але ми вирішили, що 
на гріх не погодимось. Адже все, що Бог ство-
рив, – це дуже добре. Я більше боюсь втратити 
Божу благодать. Зробити аборт – це гріх, який 
для мене означає втрату Бога. Гінеколог мене за-
вжди хвалить, що я не роблю аборти. 

Ми готувались до подружжя в отця Григо-
рія Томашевсього. Пам’ятаю, він тоді дав нам 
книжку з природного планування сім’ї. Я вва-
жаю, що цей метод потрібно вивчати після 35 

Ми просили Бога  
про БлагоДатЬ Мати ДІтей
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років, бо молоде подружжя має народжувати 
дітей. Я завжди кажу, що краще не боятись на-
роджувати, коли молоді, бо тоді легше. Я не бо-
ялась народжувати дітей, коли відчувала себе 
здоровою, а зараз важче. 

Анатолій: Коли йдеться про утримання, то 
я собі думаю, що маю дружину, то чому тоді я 
маю утримуватись від неї. Адже подружжя – це 
коли «Я живу для тебе, а ти – для мене» .

Мені відомо, що у вас довго не було дітей. 
Віта: Рік. І для мене це було багато, бо ми до 

подружжя жили в чистості, а потім повінча-
лись. Але дітей все не було. Ми ставали перед 
хрестом і просили Бога про цю благодать  – 
мати дітей. 

Коли я чула про безплідні родини, то мене 
огортав страх. Тоді я сказала: «Боже, ми при-
ймемо стільки дітей, скільки Ти нам подару-
єш». У нас із Анатолієм було велике бажання 
бути батьками. А тепер я хочу дожити до того 
часу, щоб всі діти зі своїми сім’ями приїж-
джали до нас. 

Важко, мабуть, матеріально утримати таку 
велику сім’ю? 

Віта: Немає важкості, проте є праця. Я, на-
приклад, лише 6 місяців ходила на роботу. Люди 
соромляться запропонувати нам допомогу, а ми 
не можемо купити багато чого. Може, я якась 
не така, як інші, але я точно знаю, що потрібно 
жити економно, бо матеріальний світ втягує. 

Наш священик нам дав деревину, що зали-
шилась від будівництва храму, а ми з неї побу-
дували сіновал.

Діти допомагають виконувати хатню роботу. 
Разом і прибираємо, і відпочиваємо, і на реко-
лекції їздимо. Ми також разом молимось, адже 
молитва дає силу, і ми стаємо дружнішими. 

Анатолій: Мені було б важко, якби я мусив 
поїхати заробляти гроші, а мої діти були б без 
мене вдома. Батько має бути при своїх дітях і 
має допомагати сім’ї. 

Люди нам багато допомагають, парафія до-
помагає – самі ми б не вижили. Віта боялась пе-
реїхати із дітьми в хату без ремонту, але люди 

з Домашньої Церкви нас огорнули своєю під-
тримкою і допомогли зробити ремонт. Люди 
також дали нам одяг, продукти харчування ми 
мали свої, а вже «дитячі гроші» ми викорис-
тали на будівництво будинку. Ми також по-
будували сарай, щоб мати на чому заробляти, 
на випадок втрати роботи. Наш священик нам 
дав деревину, що залишилась від будівництва 
храму, а ми з неї побудували сіновал. 

Ми вдячні людям за все. Коли в Марічки 
була складна операція – вроджений порок 
серця, то люди допомогли нам назбирати до 
7 тисяч гривень. 

Віта: Якось я попросила допомоги в одного 
високопосадовця, а він відповів, що дає час-
тину грошей на лікування онкохворих дітей. 
Тоді мені стало соромно. Я дякую Богу, що 
діти здорові і я маю все потрібне для життя. 
Думаю так: якщо є меценати, то краще б ліку-
вали хворих діток. 

Я запалюю свічку і кажу: «Давай поговори-
мо», – і бачу дуже великі плоди

Віта: Нам дуже допомагає те, що ми підтри-
муємо одне одного. Чоловік часто мені каже 
«Я тебе люблю». Підтримувати нашу єдність 
допомагають також поїздки на реколекції. 

Ви коли-небудь сваритесь? 
Анатолій: Так, сваримось, але ми не вико-

ристовуємо при цьому нецензурні слова. Після 
сварки я прошу вибачення у дружини і цілую її. 
Якщо сварка відбувалась перед дітьми, то нехай 
тоді вони бачать, що я прошу вибачення. 

Віта: Хоч наші батьки нам багато допомо-
гли, але я завжди кажу: щоб сім’я збереглася, 
вона має жити окремо від батьків. Тепер ми 
сваримось менше, бо я стала розумніша – ко-
лись одразу після кожної дрібниці зривалась. 
А зараз намагаюсь змовчати і використовувати 
подружній діалог, до якого заохочують в До-
машній Церкві. Я запалюю свічку і кажу «Давай 
поговоримо», – і бачу дуже великі плоди. 

Ми – слабкі і грішні, але дякуємо Богу, що ми 
одної віри і думки. Ми за все дякуємо Богу.  

CREDO №1 (123) 2011 
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така Моя Доля
о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ, м. Бар 

З цього часу минуло вісімнадцять років, 
як до мене підійшла жінка старшого віку і 
просила, щоб я зайшов до її колишньої по-
други-співробітниці в лікарню.

– Не знаю для чого вас просить, можливо 
буде сповідатись, бо вона не ходить. Тож про-
сила мене, щоб ви зайшли до неї. – Я хочу з 
ним поговорити, – каже мені. Ось її телефон.

До неї я прийшов вранці після Служ-
би Божої зі Святими Тайнами, виконуючи 
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свої душпастирські відвідини щодо хворої. 
Проживала вона в однокімнатній квартирі 
і дійсно не могла ходити по кімнаті, тож на-
відувались до неї працівники соціального 
обслуговування. Незважаючи на свою кво-
лість і недугу, вона зустріла мене з усмішкою 
і погодилась на сповідь. Це була справжня 
подолянка зі своїми характерними рисами 
обличчя і духу – наповнена добротою свого 
серця. Хоча вона виражала своїм поглядом 
спокій на душі, та все таки здавалося, що її 
щось непокоїть.

Після цього, як вона посповідалась, при-
йняла святе Причастя і Оливопомазання, 
уважно слухала духовну науку про сенс на-
шого терпіння. Потім я її запитав: 

– Мені передали, що ви хотіли зі мною по-
говорити, мабуть якісь проблеми у вас ви-
никли? 

– Я сама не знаю, як пояснити. Я би хоті-
ла вам розказати про своє життя, бо нікому 
цього не розказувала і чогось інколи мені 
так важко, а відкритись перед ніким духу не 
вистачає. Можливо другим разом, щоб вас 
не затримувати – соромливо вона відверну-
лася, – додаючи, – дуже дякую за сповідь… 

– У мене час необмежений, а другим ра-
зом це невідомо коли, – відповідав я з нетер-
пінням очікуючи, що вона скаже.

Коли я став одіватись, хвора набралась 
мужності і каже до мене: 

– Якщо зможете мене послухати, то сі-
дайте і я розкажу всю драму мого нелегкого 
життя, тільки прошу не розголошуйте про 
це між людьми.

І тут хвора Людмила стала розказувати, 
як мені потім видалось, всю драму свого 
життя:

(До речі, цей допис був мною забутий, але 
коли я переглядав свої рукописи, прочитав-
ши його, то згадав цю жінку, яка потім по-
мерла. Сьогодні часи подібні до часу, що тут 
згадується, то нехай у наших серцях від-
криється співчуття до всіх тих, хто віддав 

своє життя, ставши на захист своєї Бать-
ківщини у свій час.)

… Я була одинокою дочкою у матері. Ми 
росли разом з братиком і дуже одне одного 
любили. Коли мені було сім рочків, пере-
жили тяжкий голод. Батька вже не було. Бо 
він нас залишив, як мені було чотири рочки. 
Він пив горілку, дебоширив і мою маму без-
пощадно бив. Вона часто від нього втікала, 
дуже переживала за себе і за нас дітей …. 
Коли він нас залишив, то матері легше стало. 
Вже більше не було цього страшного пекла, 
яке, як розказувала мама, палило вогнем її 
душу і тіло.

Під час голоду мати нас насилу вигоду-
вала. Вона важко працювала у лікарні і по 
кусочку хліба приносила. Так ми вижили 
з братиком. Моя мама була доброю й свою 
доброту мені передала. Її дуже поважали у 
Бару, ще до сьогодні її згадують добрим сло-
вом.

Під час війни мене забрали до Німеччини, 
а вірніше до Австрії. Австрійці говорять так 
як німці, але дещо відрізняється їхня мова 
від німецької. Мама залишилась вдома з 
меншим братиком. Мені важко було перено-
сити чужину. Нам попришивали карточки, 
що ми з Росії. Вони не признавали України 
і всі були «Ostarbeiter». Із Західної України 
хлопці і дівчата пришивали тризуби, а нам 
забороняли. В цьому місті було багато ро-
бітників з різних країн. Були росіяни, укра-
їнці, поляки, навіть, був один француз. Він 
був вродливий, високого зросту й добрий 
своїм характером і як полонений ходив у 
військовій французькій формі. Цей фран-
цуз називався Андре, а ми його по-своєму 
називали Андрієм. Він завжди приходив 
до нас, жартував. Говорив, щоб ми вивчали 
його французьку мову, та залюбки вчи дещо 
по-французьки, кажучи нам, що німецька 
мова ворожа, а французька є благословен-
на Богом. Та хіба можна всі мови вивчити. 
Мусіли вчити німецьку, бо нею спілкува-
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лись. Хоч тяжко всім було, але ми дорожили 
своєю рідною мовою, своїм народом і своєю 
країною. 

Мені вже минуло шістнадцять років. 
Праці було багато. Зранку до вечора пра-
цювали: вранці біля корів на фермі, потім 
йшли в поле, де працювали аж до вечора, а 
після знову на фермі доїли корови, лиш піз-
но вечором йшли на відпочинок. І так кожен 
день. Я і ще одна дівчина жили в одних ба-
ворів, це по нашому в господарів. Вони були 
принципові, але справедливі і, навіть, як на 
мою думку, добрі люди. 

Одного разу приїхав їхній син Фрідріх з 
фронту. Він був похожий на батька, гарного 
лиця. Весь час ходив сумний і задуманий. У 
нього був друг, з яким вони приїхали разом 
з фронту. Відкрито говорили про всі події, 
які прийшлось пережити в сорок третьо-
му році, бій під Курськом. Тому що були в 
другому ешелоні, тож залишились живими. 
Фрідріх був єдиним сином у своїх батьків, 
тому його не послали прямо на фронт. З ним 
часто зустрічався француз. Ми не бачили в 
них ніякої ворожнечі. Нас це дуже дивувало. 
Вони довго розмовляли, хоч нам здавалось, 
що сторонились нас, чи боялись зі сторони, 
щоб їх не підозрювали. А були часи, що ми 
з ними також розмовляли і навіть співали. 
Фрідріх просив, щоб співали наші україн-
ські пісні, а потім аплодували всім, було ра-
дісно. Вони розуміли нас і наші труднощі, а 
ми їх розуміли.

Через два тижні, а час скоро минув, Фрі-
дріх від’їжджав з своїм товаришем знову на 
фронт. Він був дуже сумний і плакав, як ді-
вчина. Нам було його шкода, що аж ми пла-
кали. Прийшов також попрощатися з ним 
француз Андре. Вони обидва міцно обняли-
ся й Андре побажав, щоб якнайскоріше за-
кінчилася ця зловісна війна і побажав щас-
ливого повернення до дому. Батьки також 
були засмучені від’їздом свого сина, але не 
могли собі порадити. 

В сорок четвертому році праця була над-
мірно важкою. Крім цього, що ми працю-
вали, над нами був ще нагляд зі сторони 
поліції. Був такий собі малий поліцай з пе-
рекривленим ротом, але дуже недобрий та 
злий. Він ходив завжди з нагайкою і міг кож-
ного нею потягнути. Вкінці плітки нагайки 
була олов’яна кулька і такий удар був дуже 
болючий. Ми його дуже боялись, бо міг він 
кожного побити, як хтось із господарів по-
скаржився. Але наші господарі на мене не 
скаржились і це могло мене не турбувати.

Серед українців був між нами Степан з 
села десь з-під Добромиля, що на Західній 
Україні. Він був побожний, часто молився 
і дуже любив Україну. Багато нам розказу-
вав про Бога й Україну, бо ми цього всього 
не знали. Часто нам читав вірші Шевченка, 
бо знав їх багато напам’ять. Не знаю, що він 
зробив. Але я бачила, як одного разу до ньо-
го підійшов цей поліцай з перекривленим 
ротом. Степан стояв не ворушився і дивив-
ся спокійно на нього. Він був дуже добрий і 
ніколи нікого не міг образити. А цей полі-
цай з нагайкою до нього підскочив, а Сте-
пан на декілька кроків подався назад. Тоді 
поліцай знов відійшов, а потім прискочив і 
почав бити Степана. Він його бив нагайкою, 
як скотину, а Степан не ворухнувся. Я не 
могла на це дивитись, відвернулась, а сер-
це моє немов кров’ю обливалось від жалю. 
Кільканадцять разів вдарив його нагайкою 
з олов’яною кулькою.

Степан мовчав. А поліцай відійшов і роз-
лючений страшно лаявся. У мене така злість 
виникла, що я ледве не закричала. Але по-
дивилась, що Степан спокійно стоїть і мов-
чить. Мені стало легше. А цей ненормаль-
ний поліцай ще раз подивився на нього і 
пішов від нас. Степан підняв руку і почав 
обмацувати своєю рукою болючі місця. Я 
підійшла до нього і побачила на лиці синці. 
Мене пройняв неймовірний, не тощо жаль, а 
біль душі і я не могла від нього відступити. 
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Я йому запропонувала йти до його хазяїв, де 
він проживав і змастити йому болючі місця 
маззю, а сама побігла до своїх хазяїв. В них я 
попросила якоїсь мазі. Вони мені не жаліли і 
віддали мазь, якою намащував господар свої 
ноги, які боліли в нього від розтягів м’язів. 
Коли Степан зняв сорочку, то мені страшно 
стало. Вся спина його була покраяна сліда-
ми нагайки, а особливо було видно на його 
тілі ямки від олов’яної кульки. Я змастила 
його спину. Степан, стогнучи, надів сороч-
ку, але вже іншу, а цю я взяла, щоб випра-
ти, бо була вся у крові. Тоді зі стогоном він 
пішов до праці. Тепер Степан видався мені 
дуже добрим і мужнім. Я також пішла до 
своєї праці, але з цього часу не могла його 
ні на хвилину забути. Ми полюбились. Нам 
ніхто не забороняв зустрічатись після робо-
ти, бо під час праці не було вільного часу. 

Мої господарі весь час були перейняті 
життям свого сина. Він у них був один, тому 
кожен день переживали за його життя. Одно-
го разу листоноша приніс листа, яким засму-
тив моїх господарів. Вони отримали повідо-
млення, що їхній Фрідріх загинув. Цей лист 
написав його друг, який з ним приїжджав у 
відпустку. Крім цього листа, він вислав фото-
плівку зняту в час його смерті після поранен-
ня. Він був прострелений кулями в живіт і 
було видно його рани. Коли проявили плівку, 
то на фотографіях було видно страшні болі, в 
яких помирав їхній син. Для батьків це була 
велика трагедія і важким потрясінням, що 
нічого не говорили довгий час. Я теж співчу-
вала і їм це подобалось. Можливо це мені до-
помогло в подальшому житті. 

Я вже була вагітна на шостому місяці. Хоч 
ми із Степаном не побрались, та дали сло-
во, що одне одного не залишимо. І я цьому 
вірила. Я любила свого Степана, любила і 
своє дитя, яке ще треба було чекати. До мене 
господарі відносились з розумінням. Осо-
бливо після загибелі Фрідріха вони до мене 
дуже добре відносились, незважаючи, що з 

кожним днем мені було важче працювати. 
Вони, як мені здавалося, були б раді, щоб ми 
зі Степаном залишилися жити у них наза-
вжди, так як на старість вони залишалися 
самотніми. Наскільки могла я старалась, як 
це лиш можливо, працювати і їм помагати. 
Та найбільше до сьогодні відчуваю на своїй 
совісті гріх, що я завагітніла, не взявши зі 
Степаном шлюбу у церкві, хоч тоді це було 
неможливо, бо треба було взяти дозвіл від 
влади. Деколи думаю собі, що наша доля 
склалася такою нещасливою через наш гріх, 
а може щось інше, не знаю…

Фронт приблизився до нашої місцевості. 
Приближались російська війська. Це був по-
чаток, чи вірніше кінець місяця квітня. Де-
рева вже всі розцвітали. А я думаю про свою 
долю. Напевно, що і Степан не менше пере-
живав за своє майбутнє життя.

Моя родина майже вимерла в тридцять 
третьому році і повертатись до матері я не 
могла, тому що вона жила дуже бідно. Ма-
ленька хатина і, як звичайно у колгоспі, ми 
не мали свого поля, а лиш городець біля хати 
пару сотиків. Навіть десять сотиків не було. 
А мені так хотілось працювати на своєму 
власному полі. Ми навіть, про це з Степаном 
часто говорили. У нього була велика своя 
господарка, коні, поле, худоба і мені дуже 
це подобалось. Я навіть себе уявляла, що я 
буду господинею, там говорили газдинею, а 
мій Степан господарем, щось подібного ми 
будемо, як тут в Австрії наші бавори. Але, 
як кажуть, багатий гроші рахує, а бідний 
думкою радіє. Степан часто говорив про 
Україну, про козацтво і Січових Стрільців. 
Мені дивно було, звідки він все це знає, а я 
бувало головою склонюся на його плече, аж 
деколи заплачу. Так вже ніжно він про все 
розказував, що в мене виникала жалість до 
нашого безталанного народу і такої багато-
страждальної нашої землі.

Минав день за днем, аж поки не появи-
лись у нас радянські солдати. Німці їх дуже 
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боялись. А за селом точився бій. Стріляли 
гармати, кулемети. Розривались гранати і 
снаряди, дуже страшно було. Я увійшла в 
свою кімнату і почались роди. Як звичайно, 
я почала дуже кричати, благаючи: «Боже, 
мій! Мати Божа Пресвята Діво Маріє, не 
опускай, рятуй мене!» і знову повторяла у 
розпачі «Мій Боже!»

Тут увійшла моя господиня і сердито, з 
якимось небажанням моєї долі народити 
дитя, запитала: 

– Was bedeutet – Боже? (Що означає – 
Боже?) 

– Ich bette. (Я молюся) – відповіла я. І тут 
же моя пані склала руки і стала молитись за 
щасливі мої роди. 

– Rette, o Herr Gott, diese Sündige und 
begnadige sie! Barmherzige Marie, Christus 
Mutter verlasse sie nicht, komm zur Hilfe! (О 
Господи Боже, рятуй її грішну і помилуй 
її!! Милосердна Мати Христова Маріє, не 
опускай її, допоможи їй!) 

Господиня після короткої молитви, зро-
зумівши мій стан пологів, спокійно ви-
йшла надвір і тут же пішла до сусідів, щоб 
когось послати за акушеркою. Я за це ще 
сьогодні їй дякую. Прийшла повитуха і 
прийняла у мене роди. Народився хлопчик. 
Це було саме в цей час, коли війна йшла до 
кінця. Господиня створила всі умови для 
мене. Степан приходив до мене щоденно і 
теж подавав велику підтримку. Він тішився 
своїм хлопчиком. Ми його там охрестили 
і за моїм намаганням назвали його Ана-
толієм, але шлюб вирішили взяти вдома. 
Степан завжди говорив, що у їхньому селі є 
добрий священик і тому ми вирішили там у 
його церкві взяти шлюб.

Прийшов час прощатись з господарями. 
Вони бажали нам щасливого життя і жа-
ліли, що не можливо нам залишитися ще 
на якийсь час жити разом з ними. Та най-
більше мене здивувало, коли вони просили 
у нас пробачення за можливі надужиття 

під час нашого перебування в них. Проща-
ючись, пані господиня витирала сльозу з 
своїх очей і нам побажала щастя і здоров’я. 
Це я добре запам’ятала:

– Nochmals bitten wir um Entshulldigung. 
Viel Glück in Ihrem Leben! (Ще раз просимо 
у вас пробачення. Нехай завжди вам щас-
тить у житті!) 

Ми із Степаном вирішили їхати у його 
село. Нас тепер їхало троє. У вагоні було 
тісно, та й ще дитинка всю дорогу плакала. 
Через вікно ми дивились на згорілі обійстя 
сіл, зруйновані будинки міст, навіть ліси по-
вигоряли. Жахливо було дивитися на ці всі 
наслідки війни, але люди не безпорадні тру-
дилися на полях і біля своїх будинків, щось 
будували, щось ремонтували, давали собі 
раду. Ми приїхали всі троє до Добромиля, а 
звідси добиралися попутними підводами до 
села, а відтак на хутір Братківці. Недалеко від 
села проходив кордон з Польщею. По обидві 
сторони ширився повстанський рух визволь-
них змагань за вільну Україну. Хоч війна за-
кінчилась, але тут постійно спалахували бої 
в різних місцях, від чого найбільше стражда-
ли місцеві жителі. 

 (Продовження і закінчення  
в наступному номері)
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за все тоБІ я ДякУю!
 Дякую Господу Богу за всі ласки, за опіку 

Матінки Божої над нами, також дякую Ангелу 
Хоронителю та всім святих. Найперше хочу по-
дякувати за ласку навернення до святої Като-
лицької Церкви. Також дякую і часто згадую той 
випадок, як ми садили картоплю, і з ласки Божої 
залишилися живі і здорові.

Працювала я на полі з чоловіком і двома си-
нами. Ввечері після праці зложили всі знаряддя 
на причеп свого домашнього тракторця і поїха-
ли додому. Треба було їхати до головної дороги 
згори вниз. Гора висока, стрімкі польові дороги. 
Я сіла на причеп, перехрестилася, була змучена, 
і не усвідомлювала, що щось було не так. Відка-
зали гальма. Тракторець пустився згори на вели-
кій швидкості. Всі позіскакували. А я їхала, поки 
колесо звернуло вліво вверх. Тракторець переки-
нувся. Мене з причепа викинуло на землю, а тоді 
й причеп перекинувся. А що могло бути, коли б 
колесо повернулося в інший бік, вниз? Страшно 
уявити! Всього не описати. Слава Богу за все!

Галина

 Христос народився! Шановна редакціє ча-
сопису «Місіонар»!

Хочу щиросердечно подякувати через Ваш 
часопис за всі отримані Божі ласки для мене і 
моєї родини. Так склалося, що я, як і багато моїх 
земляків, ще 13 років тому поїхала за кордон на 
заробітки, залишивши вдома трьох дочок (бать-
ко їх помер ще кілька років до цього), але не 
самих. Просила у Пречистої Діви Марії заступ-
ництва над моїми дітьми. І зараз продовжую по-
ручати їх, а також і онуків під Її опіку.

Вдалині від Батьківщини, від родини тільки 
віра в Бога допомогла витримати всі випро-
бування, а ще можливість молитися у нашій 
церкві, яка, дякувати Богу, в нас є. Тому я щиро 
дякую Господу Богу, Пречистій Діві Марії за всі 
отримані ласки, а також дякую за заступництво 
Пресвятій Родині, св. Юді-Тадею, св. Філомені, 

св. Антонію, св. Шарбелю за постійну допомогу 
у всіх життєвих проблемах чи недугах, які вини-
кали у моїй родині. Я твердо вірю, що мої молит-
ви вислухані. І справді відчуваю Господні ласки. 
Кожного дня я молюся за правдиве навернення 
грішників, в першу чергу з моєї родини, а також 
цілої України. Тоді б нарешті на нашій багато-
страждальній землі запанували злагода і мир.

Користуючись нагодою, передаю цього листа 
через о. Віталія Попадюка, ЧСВВ, за активної 
участі якого наша громада у Лісабоні відсвятку-
вала Різдво Христове і Новий Рік. Разом з наши-
ми священиками: о. Миколою, о. Бернардом, о. 
Іллею ми колядували в церкві, оспівуючи велич 
Христового Різдва. Коли отці колядували, зда-
валося, що їхній голос був подібний до голосу 
ангелів, які звіщали народження Месії. Я вдячна 
за можливість навчитися деяких нових колядок. 
Щиро вдячна працівникам редакції «Місіонаря» 
за їх працю. Нехай Господь благословить вас всі-
ма потрібними ласками.

З повагою Марія, 
парафіянка церкви Матері Божої з Назарету 

м. Лісабон, Португалія

 Через часопис «Місіонар» хочу щиро по-
дякувати Господу Богу, Пречистій Діві Марії, 
святим Ангелам і Архангелам, моєму Ангелу Хо-
ронителю за почуті молитви, допомогу, захист, 
підтримку для моєї сім’ї. Дякую також Апостоль-
ству молитви всього світу. Дякую Ісусові, що я 
споглядала Його обличчя – молоде, живе і най-
прекрасніше у світі. Дякуючи всім святим, я щас-
лива тим, що живу і працюю за кордоном, і можу 
підтримати свою родину.

А також прошу всі небесні сили про підтрим-
ку, захист і благословення для нашої рідної Укра-
їни, за єдність в нашому народі.

Член Апостольства молитви
Піддубняк Т.,

м. Лісабон
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кросворД

ВіДПоВіДі НА ЗАГАДКУ «яЛиНКА-2016», оПУБЛіКоВАНУ У ЧиСЛі ЗА СіЧеНь 2016 р.:

СПРАВА: 1.Бог. 2.Ісус. 3.Щастя. 4.Кубань. 5.Радість. 6.Світлиця.
ЗЛІВА: 1.Час. 2.Діва. 3.Земля. 4.Коляда. 5.Христос. 6.Чесність.
СТОБВУР ЯЛИНКИ: 1.Слава. 2.Дзвінок. 3.Гуцулятко.

Підготувала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 1. Державний комітет телебачення і … України. 5. 
Вченому світ, а невченому − … . 6. Позитивна моральна риса в характері 
людини. 8. … Стюарт – королева Англії і Шотландії з 1702 р. 12. Один із 
трьох святителів – Іван … . 15. Спосіб поглибленого гравірування на мета-
лі за допомогою кислот. 16. … вчить, як на світі жить. 18. Виготовлена з 
чогось річ, предмет для вжитку. 19. Один із іконографічних образів Матері 
Божої. 20. Чудотворне місце на Івано-Франківщині. 22. Група людей, яка 
вирізняється чи має привілеї з рештою суспільства. 23. Одного поля … . 
24. Приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави. 25. Святий, який 
оберігає, захищає кого-, що-небудь, допомагає, сприяє комусь, чомусь. 30. 
Складова частина рослинних і тваринних клітин. 31. Європейська держава. 
32. Назва вірша Тараса Шевченка. 33. Вищий музичний навчальний заклад. 

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Співзвуччя кінців віршованих рядків. 2. Природна або 
штучна заглибина, заповнена водою. 3. Красива водяна багаторічна рос-
лина. 4. Гора …, де прекрасна Діва сіяє. 5. Розділ математики. 7. Хімічний 
елемент. 9. Опис власного життя. 10. Дерев’яний духовий музичний інстру-
мент. 11. «Пророк Мойсей: Вождь-…» – історичний фільм 1995 р. амери-
канського режисера Роджера Янга. 13. Походження, послідовність, історія 
поколінь певного роду. 14. … Мудрий – київський князь. 16. Героїня по-
вісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». 17. Головна артерія, що 
виходить із серця і через свої відгалуження постачає артеріальну кров у 
всі органи тіла. 21. Час доби перед сходом сонця, світанком. 26. Обласний 
центр України. 27. Швидкий танець з імпровізаційними рухами партнерів у 
позиції один навпроти одного. 28. Відома пісня отця Валерія Сиротюка «… 
за кроком», адресована молоді. 29. Свобода, незалежність. 

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.02.2016  та отримайте  ПРИЗ!


