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Христос рождається!
Найдорожчі читачі «Місіонаря», ми дуже раді зустрічі з вами у цьому 

Новому 2016 році. Ми надзвичайно радіємо, що ви продовжуєте бути з 
нами, і наш «Місіонар» знову у ваших руках. Місія – без сумніву дуже 
важливий засіб на шляху людини до Бога. Наші отці Василіяни кож-
ного року дають по кількадесят місій, реколекцій по наших селах і міс-
тах України. Десь це вже вкотре, а десь уперше… У кожній місцевості, 
на кожній парафії є люди, які визначаються зразковим християнським 
життям, часто сповідаються, приступають до святого Причастя; але є 
також особи, які всупереч своєму Хрещенню є далекими від Церкви, 
від молитви, а отже від досконалого життя. Останні є завжди болем для 
своїх батьків, матерів, подругів, для місцевого священика, який є пас-
тирем їхніх душ. Духовна місія спрямована до обидвох категорій лю-
дей: до праведних – щоб їх укріпити, і до грішних – щоб їх просвітити 
та навернути на Божий шлях. Багато людей позитивно відгукуються 
після проведених місій: одні запалюються ревністю в молитві, інші на-
солоджуються і зберігають у серці почуте слово Божої науки, ще інші 
щасливі, бо приступили вперше до святої Сповіді та почали своє життя 
спочатку, з Богом.

Дорогі в Христі, ми з вами входимо в радість Різдва Христового. 
Народження Месії було свого роду великою Божою місією для всього 
людства: «Зібрати в одне розкиданих дітей Божих» (Ів. 11:52), яких по-
ділив між собою гріх гордості й самолюбства, і тим самим віддалив від 
Бога. Для багатьох це було довгоочікуваною подією, великою радістю, 
це було народження нових надій: Бог не покинув свого народу. І ми ба-
чимо перші кроки назустріч Новонародженому Месії: Марії, Йосифа, 
пастушків, мудреців, які під спів ангелів спішать зложити у покорі пе-
ред Божим Дитятком дари своїх сердець. Проте, попри небесну радість 
народженням Месії, ми бачимо незадоволені цією подією обличчя, 
збентежені страхом змін і народженням любові. Це люди темряви, які 
бояться світла, бо темними є їхні діла (пор. Ів. 3:20).

Любі наші читачі, переживаючи радість Різдва Христового, входячи 
в надзвичайний Рік Милосердя, який нещодавно проголосив для всієї 
Церкви Святіший Отець, не твердіймо серцем, дефіцитним на любов і 
доброту, але відкриваймося завжди на Божественну Місію Христа, до-
звольмо Йому себе знайти і повернути до дому Отця. Стати учасниками 
тієї місії всім допоможе, звичайно ж, наш журнал «Місіонар». Веселого 
Різдва!!! 

«Хай Ісус, мале Дитя, благословить вам життя,
А Пречиста Божа Мати дасть вам благодати!»
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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 січень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ЗАГАЛьНий: Щоб щирий діалог представників різних релігій приніс плоди миру й 
справедливості.

ЄВАНГЕЛІЗАЦІйНий: Щоб через діалог і братню любов, за благодаттю Святого Духа, 
були подолані розколи між християнами.

МІСЦЕВий: За плекання сімейних цінностей та опертя нав’язливому нехристиянському 
способу життя.

ПОКРОВиТЕЛь: муч. Боніфатій.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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НаМІри аПостоЛьстВа МоЛитВи на лютий
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

Ми маємо святий обов’язок берегти й дбати 
про світ, який створив Господь. Папа Франциск, 
торкаючись духовної сфери, говорить про Хрис-
та, який прийшов, щоб відновити те, що знищив 
гріх. Папа заохочує призадуматись над тим, як 
ми відповідаємо на те Боже творіння, що є пло-
дом Його любові?! На перше творіння ми маємо 
відповісти нашою відповідальністю, адже Гос-
подь дав нам Землю, щоб ми нею опікувались, 
щоб помножували її плоди, щоб її оберігали. Ми 
не є власниками сотвореного світу, а лише його 
господарями. Опіка та піклування про довко-
лишнє середовище – це не завдання організації 
«Зелених», це – обов’язок кожного християнина. 
Адже саме таким чином ми зможемо відповісти 
на те перше Боже сотворення. Також владика 
Михаїл Колтун, наголошує, що коли молимося: 
«Подай Господи життя і здоров’я», то не може-
мо перечити цього своїми шкідливими діями в 
Богом сотвореній природі. А цими шкідливими 
діями є гріх, який би він не був, і послідуюча 
байдужість до взаємодії з Богом про опіку над 
світом і життям. А я Вам кажу: «Молися і слу-
жи». Якщо би воїн не сповняв своїх обов’язків 
супроти Батьківщини – її б не було. А ми хоче-
мо розбудовувати Царство Боже на нашій землі. 

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

Тоді усі повернімося лицем один до одного, й 
цей день, і щодень нехай нас усіх в душі й любові 
єднає в добрих ділах одне про одного й всі ра-
зом про світ». Своєю думкою зауважує й о. Мак-
сим Королевський, референт з питань екології 
УГКЦ: «Часто своїм важким екологічним грі-
хом – безвідповідального ставлення до природи 
– ми приносимо у цей світ біль, хвороби та не-
дуги, робимо хворобливими й себе, й цей сотво-
рений світ. екологія – це зміна свідомості – від 
раба до сина, це перехід від рабства до вільного 
стану. Бо раб чи наймит через своє примітивне 
мислення не дбає за довкілля, лише синівська 
любов здатна змінити нас та зберегти цей Богом 
сотворений світ». 

Саме таке розуміння про сотворений світ 
має мати кожна християнська душа, й кожна 
людська душа на планеті Земля, хоч і створена 
для іншого світу. Лише плекаючи та розвиваючи 
нашу внутрішню екологію душі, зможемо більш 
відповідально ставитись до оточуючої нас при-
роди. Це культура, це виховання, це стан душі, 
який формується, або руйнується з дитинства. 
Відповідно, для збереження створеного світу в 
першу чергу є необхідним духовне відродження 
людини, яке лагідно пошириться і на природу.  

Кардинал Луїс Антоніо Тагле, Філіппінський 
єрарх переконаний, що місіонерська робота в Азії 
можлива тільки шляхом діалогу, й він має розви-
ватися від «місії до народів» (missio ad gentes) у на-
прямку «місії серед народів» (missio inter gentes). 
Кардинал називає три типи діалогу: діалог з бідни-

ми, діалог з традиційними й новими культурами та 
діалог з традиційними релігіями. 

Свого часу, св. Іван Павло ІІ заохочував місце-
ві Церкви та кожного охрещеного співпрацювати 
з нехристиянами та представниками інших кон-
фесій у справах спільного добра, підтримуючи 

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

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Місцевий: За почуття обов’язку й відповідальності вірних на місцях праці

Багато поколінь виховувалося радянською 
ідеологічною школою в дусі страху відданості 
партії, рідній Батьківщині, Радянському Союзу. 
Атеїстичний режим безповоротно канув у не-
буття, а як з почуттям обов’язку зараз?

З Писання довідуємося, що ввечері, коли всі, 
хто мав яких хворих на різні недуги, приводили 
їх до Ісуса, Він же клав свої руки на кожного з 
них, та їх оздоровляв (Лк. 4:40). вранці Христос 
мав намір піти далі. Народ же стримував Його, 
але Його відповідь — це серйозне попередження 
любителям купатися в славі минулих служінь, 
праць: «Й іншим містам Я мушу звіщати Добру 
Новину про Боже Царство, бо на те Мене посла-
но» (Лк. 4:43).

Отож, «я мушу» означає певну дію. Згідно 
з Бергсоном, «людина відчуває свій обов’язок 
тільки тоді, коли вона вільна, а кожен добровіль-
но взятий на себе обов’язок, базується на сво-

боді». За апостолом Павлом це звучить так: «А 
гелленам і чужоземцям, розумним і немудрим 
я боржник... Я готовий звіщати Євангелію» 
(Рим. 1:13-14).

Почуття обов’язку великого апостола в місі-
онерстві та благовісті Христа було переважаю-
чим, і тут варто погодитися з сентенцією Берг-
сона щодо свободи.

«Від усіх бувши вільний, я зробився рабом 
для всіх, щоб найбільше придбати» – це спосіб 
життя великого Христового сподвижника.

А як щодо «я мушу» в нашому особистому 
життєдіяльності, праці тощо? Чи перечитуємо 
ми Діяння Апостолів, Послання, Євангеліє, щоб 
забувати за «червоне» минуле, колгоспну відпо-
відальність й жити чеснотами й дарами Святого 
Духа у всіх обставинах життя, пам’ятаючи про 
Небесну Сотню й обов’язок перед своїми дітьми 
й внуками передати їм зміни. 

різні спільні ініціативи на теми миру, свободи, за-
хисту людських прав, суспільної справедливості, 
боротьби з тероризмом, захисту навколишнього 
середовища. Папа-слов’янин спонукав католиків 
ступати шляхом діалогу, подаючи приклад, шляхом 
сміливих безпрецедентних жестів, як от молитва за 
мир в Ассизі 27 жовтня 1986 р., коли на батьківщині 
святого Франциска зібралися разом понад 70 про-
відників різних релігій з усіх кінців світу. «Єдиною 
є мета та однаковим – намір, але молитимемося 
відповідно до різних форм, шануючи інші релігій-
ні традиції. І в цьому також вміщене послання: ми 
прагнемо показати світові, що щирий молитовний 
порив не спонукає до протистояння, ні, тим більше, 
до зневаги іншого, але, радше, до конструктивного 
діалогу, в якому кожен, не припускаючи жодним 
чином ні релятивізму, ні синкретизму, дедалі живі-
ше усвідомлює обов’язок свідчення та звіщення», – 
зазначав він з цієї нагоди. 

Іван Павло ІІ здійснив багато жестів, важливих 
для діалогу між різними вірами. Серед них зга-
даємо візит до Університету Аль-Азгар в Єгипті, 
що є одним з найважливіших центрів ісламського 

богослов’я, молитва біля «Стіни плачу» в Єрусалимі 
та відвідини синагог, мечетей та інших нехристи-
янських місць культу, зустрічі з представниками 
різних релігій під час Апостольських подорожей 
та зустрічі у Ватикані з релігійними провідниками 
з усього світу. Папа Йоан Павло ІІ залишив важ-
ливий слід також на шляху екуменічного діалогу з 
протестантами, англіканцями та православними, а 
його бачення діалогу між християнами підсумова-
не енцикліці «Ut unum sint», яка побачила світ 25 
травня 1995 р. та є 22-гою з черги, яка вийшла з-під 
його пера. У цьому документі екуменічний шлях 
представлено, як шлях «навернення серця», душею 
якого є молитва. Справжній діалог, як читаємо, 
«має характер спільного шукання істини, особли-
во, щодо Церкви». Він народжується з молитви, яка 
також є його плодом. Єдність, яку можливо осягну-
ти лише за умови «спільного прийняття цілісності 
змісту об’явленої віри», вже існує, як Христовий 
дар Своїй Церкві, а завданням екуменічних зусиль 
є по-богословському виразити цю єдність, вико-
ристовуючи відповідні церковні форми в законних 
відмінностях.  

8
український  

католицький  
часопис

січень 2016сторінка апостольства молитви



Покровитель на лютий: 

преп. єфрем сирін
Преподобний Єфрем Сирін 
народився на початку 
IV століття в місті Нізібії 
(Месопотамії) у християнській 
родині бідних хліборобів. 
Ще юнаком він подався 
в навколишні гори і став 
відлюдником, щоб цілком 
присвятити своє життя Богові.

Серед пустельників осо-
бливо вирізнявся знаменитий 
аскет, проповідник християн-
ства і викривач аріан, єпископ 
Низибійської Церкви святий 
Яків. Преподобний Єфрем став 
одним з його учнів. Під благо-
датним керівництвом святи-
теля преподобний Єфрем здо-
бував християнську лагідність, 
смирення, покору Промислу 
Божому. 14 років преподобний 
Єфрем був послушником свя-
тителя Якова, до його кончини.

Преподобний Єфрем Сирін 
поєднував з подвижницьки-
ми подвигами безперестанне 

заглиблення у Слово Боже. 
Господь дав йому дар настав-
ництва, і преподобний усно й 
письмово вчив усіх покаянню, 
вірі та благочестю, могутньо 
викривав аріанську єресь. Він 
багато подорожував, щоб по-
вчитися у великих відлюдників 
і видатних учителів Церкви. 
Задля цього він відвідав св. Ва-
силя Великого, який хотів на-
віть висвятити преподобного 
Єфрема у пресвітери, але пре-
подобний, аби ухилитися від 
високого сану, щиро вважаючи 
себе негідним такої честі, при-
йняв на себе юродство. Після 
завоювання Нізібії персами 
363 р. преподобний покинув 
місце свого відлюдництва та 
оселився в монастирі поблизу 
міста едесси у Сирії, через що 
його й прозвали «Сиріним». 
Там святий і залишався до кон-
чини (бл. 373-379 рр.).

Св. Єфрем залишив після 
себе неоціненне духовне ба-

гатство — свої твори: бого-
словські та повчальні. Чимало 
потрудився преподобний і в 
тлумаченні Святого Письма, 
написав багато піснеспівів і 
молитов, які збагатили Цер-
ковне Богослужіння. Але ні 
про що він так багато не гово-
рив і не писав, як про сердечне 
впокорення. Преподобний Єф-
рем Сирін був великим вчите-
лем покаяння. Його покаянну 
молитву «Господи і Владико 
життя мого» читають протя-
гом усього Великого посту. 

КаЛЕНдар ЩодЕННиХ НаМІрЕНь на лютий

Чи
СЛ

О

ДЕ
Нь ПОКРОВиТЕЛь ДНя НАМІРЕННя НА ДЕНь

1 пн Преп. Макарія Єгипетського за терплячі душі у чистилищі
2 вт † Преп. Євтимія Великого за добре виховання дітей
3 ср Іспов. Максима; муч. Неофіта за злагоду в родинах
4 чт Ап. Тимотея; препмуч. Анастасія Перс. за вдів і сиріт воїнів АТО
5 пт Свщмч. Климента, єп.; муч. Агатангела за біженців та емігрантів
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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.

Син Божий від Отця з неба приходить,
Діва Марія нині Ісуса родить.
Ласку приносить, хто Його просить.
Грішним прощає, гріхи змиває.
(українська коляда)

Христос Рождається! – Славімо Його!
Вифлеємська зоря знову сходить на небо-

схилі, заглядаючи до українців і всіх жителів 
нашої любої України: у скромні хатинки чи 
міські квартири; в монастирі та гуртожитки; 

заглядає у палаци багатих і підвали, в яких 
мешкають безхатьки; у вікна лікарень та вій-
ськових шпиталів, до поранених бійців, у на-
мети, окопи і бліндажі захисників, які в ці 
святкові дні несуть службу, жертвуючи своїм 
життям, охороняючи нашу країну. Ця зоря 
сповіщає, що Господь Бог не покинув свого 
народу, а навпаки – став одним із нас, щоб 
нас із собою поєднати, розділити всі радощі і 
терпіння нашого життя. Цей рік ми зустріча-
ємо, як особливий рік Божої благодаті: над-

рІздВяНЕ ПриВІтаННя ПротоІГУМЕНа 
о. ПаНтЕЛЕйМоНа саЛаМаХи, ЧсВВ

6 сб Преп. Ксенії Римлянки за самотніх і одиноких людей
7  нд Свят. Григорія Богослова, аєп. Царгород. за Чини і Згромадження
8 пн Препп. Ксенофонта і дружини його Марії за екуменічні зустрічі
9 вт † Перенес. мощей свят. йоана Золотоуст. За добрих провідників нашого народу

10 ср Преп. Єфрема Сирійця за самогубців
11 чт Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія Богон. за молоді подружжя

12 пт
  Трьох Святителів: Василія Вел., Григорія 

Богосл., йоана Золотоустого за науковців

13 сб Безсрібн. і чудотв. Кира й Івана за мир у світі й взаємне милосердя
14 нд Передсв. Стрітення, Муч. Трифона за сектантів, за їхнє повернення у лоно Церкви
15 пн  СТРІТЕННя ГОСПОДНЄ за подорожуючих
16 вт Симеона Богоприємця і Анни Пророч. за чесноту чистоти
17 ср Преп. Ісидора Пилюсіотського за християнські спільноти
18 чт Муч. Агафії за ощадливе використання ресурсів
19 пт Свят. Вукола, єп.; свящмуч. Сілвана, єп. за вірність шлюбним обітницям
20 сб Свят. Партенія, єп. Лампсакійського за добрий український Парламент
21 нд Відд. Стрітення; Вмуч. Теодора Страт. за відвагу свідчити Христа
22 пн Муч. Никифора за розлучених
23 вт Муч. Харалампія за вдячність між людьми
24 ср Свщмч. Власія, єп. Севастійського за поміркованість у збагаченні 
25 чт Свят. Мелетія, аєп. Антіохійського за подолання корупції в державі
26 пт Преп. Мартиніяна за померлих рідних і близьких
27 сб † Рівноап. Кирила, учит. слов’ян, преп. Авксентія за розвиток медицини
28 нд Ап. Онисима за місіонерів
29 пн Муч. Памфіла і Порфирія за благословення Боже для всіх народів

10
український  

католицький  
часопис

січень 2016сторінка апостольства молитви



звичайний ювілейний рік Божого милосердя. 
Це милосердя наш народ оспівує у колядах, 
що винесено в епіграф цього звернення.

Роздумуючи про народження Божого Сина 
і Його безмежне милосердя, звертаємо увагу 
на притчу Ісуса Христа про великого боржни-
ка (див. Мт. 18:23-35): «Царство Небесне схоже 
на царя, що хотів звести рахунки з слугами 
своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, 
приведено йому одного, що винен був десять 
тисяч талантів. А що не мав той чим від-
дати, то пан і звелів його продати, а й жінку, 
дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, 
впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі 
й каже: Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І 
змилосердився пан над тим слугою, відпустив 
його й подарував йому борг той». Ми частіше 
звертаємо увагу на другу частину цієї притчі, 
яка говорить про необхідність бути милосерд-
ними щодо інших. Але варто приглянутися 
до першої частини оповідання: до царя при-
водять боржника, який має неймовірний борг, 
який невідомо як настав, і який неможливо 
повернути. Але на прохання боржника цар 
прощає цей борг.

Людина має неймовірний борг перед Царем 
неба і землі. Чим можемо заплатити за дар 
життя? Як можемо подякувати за спасіння? 
Що можемо віддати за вічне життя, яке Отець 
Небесний у Христі нам дарує? Запитання ри-
торичні – немає способу відплатити Богу за 
його благодать! Тому наш борг – не гріх чи 
слабість, а саме наше життя і вічне майбутнє. 
Та Бог не очікує від нас заплати. Він нас від-
пускає і дарує той неймовірний борг! Саме 
тому у рік Божого милосердя ми покликані 
насамперед роздумувати про Божу природу, 
про Його любов. А у світлі Христового Різдва 
про те, що Він прийшов до нас, щоб із нами 
розділити нашу долю і прокласти шлях до ві-
чності. Тільки тоді, коли ми довіримося вже 
виявленому Божому милосердю, збагнемо, що 
варто чинити інакше від того чоловіка, який 
представлений у притчі в образі «немилосерд-

ного боржника», як, зрештою, до нього про-
мовляє Цар: «Я простив тобі ввесь борг той, 
бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі зми-
лосердитись над твоїм товаришем, як я був 
змилосердився над тобою?»

Вітаю всіх із святом Різдва Христового 
і бажаю миру, радості та впевненості, щоб 
кожний із нас відкрив своє серце для розу-
міння і прийняття вже виявленого нам ми-
лосердя Господнього, а пізнавши його, зміг 
стати ширителем звістки про таку безмежну 
Божу любов для звичайних людей і посадов-
ців, для дітей і потребуючих, особливо для 
поранених і наших захисників Вітчизни. Єд-
наймося всі у заклику колядки:

Божому Дитяті хай буде слава:
Він – наш Учитель, всім нам – Спаситель,
Він – наша втіха, поміч, опіка,
Глянь, Боже, на наш нарід – дай йому волю!

(українська коляда)

Різдво 2016 р. Б.
о. Пантелеймон Саламаха, ЧСВВ,

Протоігумен

11
український  
католицький 
часопис

січень 2016 сторінка апостольства молитви



У вівторок, 8 грудня 2015 р., в 
урочистість Непорочного Зачаття 

Пречистої Діви Марії, Папа Франциск 
очолив на площі Святого Петра у 

Ватикані Євхаристійне богослуження з 
нагоди відкриття надзвичайного Святого 

Року Милосердя, під час якого виголосив 
оцю проповідь:

Браття і сестри,
через деякий час матиму радість відкри-

ти Святі Двері Милосердя. Здійснюємо цей 
жест, який я вже здійснив у Банґі, настіль-
ки простий, наскільки символічний, у світлі 
Божого слова, яке ми вислухали, що ставить 
на першому плані першість благодаті. Те, що 
неодноразово повторюється в цих читаннях, 
у дійсності, відсилає до слів, з якими ангел 
Гавриїл звернувся до юної дівчини, схвильо-
ваної та здивованої, вказуючи на таїнство, 
яке Її огорнуло: «Радуйся, повна благодаті» 
(Лк. 1:28).

Діва Марія покликана, насамперед, радіти 
тим, що Господь здійснив у Ній. Божа бла-
годать огорнула Її, вчинивши гідною стати 
матір’ю Христа. Коли Гавриїл увійшов в Її 
дім, то також і найглибше таїнство, яке ви-
ходить за межі будь-яких здібностей розуму, 
стає для Неї причиною радості, віри та від-
дання Себе слову, яке Їй об’явлене. Повнота 
благодаті здатна перемінити серце та вчиняє 
його здатним вчинити настільки великий по-
ступок, який змінює історію людства.

Свято Непорочного Зачаття виражає ве-
лич Божої любові. Він не лише Той, хто про-
щає гріх, але в Марії діє так, що запобігає 
первородній провині, яку кожна людина 
носить у собі, приходячи на цей світ. Божа 
любов запобігає, випереджує та спасає. По-
чаток історії гріха в едемському саді вили-

ПроПоВІдь ПаПи ФраНцисКа  
з НаГоди ВІдКриття сВятоГо роКУ 

вається у задум любові, яка спасає. Слова 
Книги Буття вказують на щоденний досвід, 
який відкриваємо в історії особистого жит-
тя. Завжди існує спокуса неслухняності, 
яка виражається у бажанні планувати своє 
життя незалежно від Божої волі. Саме ця 
неприязнь постійно чинить замах на життя 
людей, щоби протиставляти їх Божому за-
думові. Однак, також й історію гріха можна 
збагнути лише у світлі любові, яка прощає. 
Гріх можна зрозуміти лише в цьому світлі. 
Якщо би все залишилося відданим гріхові, 
ми були б найнещаснішими з-поміж ство-
рінь, в той час, як обітниця перемоги Хрис-
тової любові вміщає у собі все Отцеве ми-
лосердя. Боже слово, яке ми вислухали, не 
залишає сумнівів щодо цього. Непорочна 
Діва стоїть перед нами, як упривілейований 
свідок цієї обітниці та її сповнення.

Цей надзвичайний Святий Рік також є да-
ром благодаті. Перейти через ці Двері – озна-
чає відкрити глибину милосердя Отця, Який 
всіх приймає й особисто виходить назустріч 
кожному. Це Він нас шукає, Він виходить 
нам на зустріч. Це буде рік, під час якого слід 
зростати в переконаності, у милосерді. Якої 
ж кривди завдається Богові та Його благо-
даті, коли стверджується насамперед про те, 
що гріхи караються Його судом, замість того, 
щоб наголошувати на тому, що вони проща-
ються Його милосердям. Так, саме так! Ми 
повинні ставити милосердя перед судом, і в 
будь-якому випадку Божий суд здійснювати-
меться у світлі Його милосердя. Отже, пере-
хід через Святі Двері повинен допомогти нам 
почуватися учасниками цього таїнства лю-
бові та лагідності. Відкиньмо будь-які форми 
страху чи боязні, бо вони не личать тому, хто 
є любленим; живімо, радше, радістю зустрічі 
з благодаттю, яка все перемінює.
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Сьогодні тут, в Римі, та в усіх дієцезіях 
світу, переходячи через Святі Двері, хочемо 
також згадати про інші двері, які п’ятдесят 
років тому Отці Другого Ватиканського Со-
бору відчинили навстіж перед світом. Цю 
річницю слід згадувати не лише з огляду на 
багатство документів, залишених Собором, 
які до сьогодні дозволяють перевіряти ве-
личезний поступ, здійснений у вірі. Собор, 
насамперед, був зустріччю. Справжньою 
зустріччю між Церквою та людьми нашого 
часу. Зустріччю, позначеною силою Святого 
Духа, Який спонукав Свою Церкву відплисти 
з мілини, яка на довгі роки замкнула її у собі 
самій, щоб з ентузіазмом повернутися на мі-
сійний шлях. Це було повернення на шлях, 

який веде до зустрічі з кожною людиною 
там, де вона перебуває: в її місті, домі, місці 
праці… повсюди, де б не перебувала людська 
особа, Церква покликана досягти її, прино-
сячи радість Євангелія, милосердя і Боже 
прощення. Це місійна спонука, яку, отже, 
після цих десятирічь, знову приймаємо з та-
кою ж силою та ентузіазмом. Ювілей спону-
кає нас до цієї відкритості та зобов’язує нас 
не занедбувати духа Другого Ватиканського 
Собору, духа Милосердного Самарянина, як 
говорив блаженний Павло VI під час закрит-
тя Собору. Переходити сьогодні через Святі 
Двері зобов’язує нас наслідувати милосердя 
доброго самарянина.

Джерело: радіо Ватикан

о. Йосафат ВОРОЦЯНКА, ЧСВВ

Для того, щоб якнайкраще зрозуміти Боже 
Милосердя, погляньмо на образ Милосердного 
Ісуса. Він змальовує Його доброту, лагідність. 
Права рука Христа піднесена для благословен-
ня, ліва легко торкається шат на грудях по сто-
роні серця, звідки виходять два великі промені, 
один червоний, а другий білий. Господь сам по-
яснив їх значення так: «Білий промінь означає 
воду, яка очищує душі; червоний промінь озна-
чає кров, яка є життям душ…». Омивають душі 
з гріхів Святі Тайни Хрещення і Сповіді, а жи-

МиЛосЕрдя БожЕ
Святіший Отець Франциск Папа Римський, 13 березня 2015 р. проголосив 2016 р., Надзвичайним Ювілейним 
Роком Божого Милосердя, який розпочався в Свято Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії і трива-
тиме до неділі Царя Христа. З цієї нагоди, пропонуємо коротенькі роздуми над глибиною Божого Милосердя 
до людини, її немочей, слабкості; відтак над милосердям чи немилосердям людини до людини і до Бога. Бла-
женніший Святослав, у своєму «Посланні з нагоди проголошення Святого Року Божого Милосердя в УГКЦ», 
пише таке: «Бути християнином означає насамперед повірити в Боже милосердя щодо себе, повірити в Божу 
любов». Метою цих роздумів, є поглибити віру в те що Господь Бог любить нас і тримає свою десницю повну 
милосердя над усіма нами. Хай Боже милосердя, в цей особливий час, Ювілейний Рік, діткнеться наших сер-
дець і дасть досвідчити себе у новий і винятковий спосіб для кожної християнської душі зокрема.

вить їх Свята Євхаристія, тому ці два промені 
означають Святі Тайни.

Щоб говорити про Милосердя Боже, найпер-
ше варто застановитися над етимологією цього 
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Гнів Бога триває тільки 
мить, тоді як Його 

милосердя триває повіки

слова. Слово милосердя походить від латинсько-
го слова misericordia, тобто жалісливе або миле 
серце. Отже, милосердя – це милість серця, жа-
лісливість, м’якість, співчуття, ніжність. І коли 
ми поглянемо на Бога через ці характеристи-
ки, то побачимо що Він саме таким і є. Святий 
Тома Аквінський мовить: «Через серце Христове 
сприймається Святе Письмо, а те відкриває Сер-
це Христове!» Ісус Христос, правдивий Бог і лю-
дина, відчував те саме, що відчуваємо ми із вами. 
Наприклад: жалісливість. Коли він бачив мерт-
вим свого друга Лазаря, «відчув жалості в дусі» 
(Ів. 11:33); і «Заплакав Ісус» (Ів. 
11:35). М’якість, бо сам каже: 
«…я прийшов не судити світ, 
а спасти світ» (Ів. 12:47). Або 
співчуття, коли зустрів вдову з 
Наїну: «Побачивши її, Господь 
зглянувся над нею» (Лк. 7:13). 
Зрештою, Бог – ніжний. Про 
це засвідчує сам він устами 
пророка Ісаї: «Глянь! Я запи-
сав тебе в себе на долонях…» 
(49:16). Всі вчинки Божі є божественним мило-
сердям, навіть, якщо у Святому Письмі не згаду-
ється це слово безпосередньо. Ісус співчував усім 
і зрозуміло, чому нещасні люди звертались до 
Нього, зі словами: «Змилуйся надо мною!»

Чи можна охопити людським оком все без-
крає небо, чи широчезне море? Звичайно, що 
ні. Так само, не можна збагнути повноти Божо-
го милосердя, Божої любові. Однак, певні його 
часточки, певні моменти ми можемо відчути 
на собі. Як безкраєм є небо, так і Боже серце 
є безмежним. Милосердя – означає мати живе 
серце; серце, яке відгукується з любов’ю – ще-
дрою, палкою і жертовною. Живе серце – те, 
яке постійно б’ється і горить любов’ю. Боже 
серце постійно б’ється любов’ю до людини. 
Бог любить людину, не зважаючи на те, що лю-
дина не відповідає взаємністю. Любов Божа, 
безмежна, всеохоплююча, терпелива, співчут-
лива, ніжна, а найперше і найголовніше те, що 
вона ВІЧНА. Свята Тереза від Дитятка-Ісуса 

збагнула: «що Церква має Серце і що це Серце 
палає Любов’ю.... Любов є всім, вона охоплює 
всі часи і всі краї.... Одне слово, вона вічна!»

У Святому Письмі, серце – те місце, де люди-
на зустрічається з Богом, і ця зустріч остаточно 
здійснюється в людському серці Сина Божого. 
Головною ціллю приходу у світ Ісуса Христа, є 
кинути вогонь на землю, вогонь-любові. Хрис-
тос приніс на землю вогонь-любові. Ісус – сер-
це нового народу, що приводить до близького 
спілкування людину з Отцем, щоб «любов, якою 
ти полюбив Мене, в них перебувала, а Я в них» 

(Ів. 17:26). Боже Серце палає 
любов’ю до нас. Бог не дивить-
ся на красу людини, її зовніш-
ність, не дивиться на її доско-
налість, на її успіхи чи невдачі. 
Він просто любить і все, і тією 
любов’ю він ділиться з нами. 

Боже милосердя – це Його 
найпрекрасніший винахід. 
Милосердя полягає в про-
баченні, у забутті про себе, в 

тому, щоб пригортатися до Бога. Це велика ра-
дість для Нього, Його суть. Бог – любов, Бог – 
милосердя. «Господь, Господь! Бог милосердний 
і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий, 
і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає 
беззаконня, злочини й гріхи...» (Вих. 34:6-7). 
Старозавітні пророки знали добре, яким лас-
кавим є серце Боже: «Тому зворушується су-
проти нього Моє серце, і Я зглянусь на нього...» 
(Єрм. 31:20). Папа Франциск у Буллі «Обличчя 
милосердя» пише: «Гнів Бога триває тільки 
мить, тоді як Його милосердя триває повіки».

Образ Милосердного Ісуса завершується на-
писом: «Ісусе, довіряю Тобі!» Любі, Бог довіряє 
нам. Не біймося подивитися Йому в очі, сповне-
ні безкінечної любові і дозвольмо, щоб Він огор-
нув нас своїм милосердним поглядом. Поглядом, 
що заспокоює прагнення наших сердець: любові, 
миру, спокою. Ісус нам довіряє і на нас розрахо-
вує! Має так багато сказати кожному з нас... 

Далі буде…
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Дорогі в Христі!
Разом з усією Вселенською Церквою вхо-

димо в благодатний час особливого Святого 
року, який, за волею Святішого Отця Фран-
циска, триватиме від 8 грудня 2015 року до 
26 листопада 2016 року. Цей Рік, який нази-
ваємо теж Надзвичайним ювілейним роком, 
Папа присвятив Божому милосердю. Це час 
особливих Божих благодатей, пов’язаних із 
паломництвами до визначних катедральних 
соборів у всій нашій помісній і Вселенській 
Церкві, час зцілення ран душі й тіла, повер-
нення до Бога, віднайдення Джерела мило-
сердя. Стоячи на порозі цього Ювілейного 
року, задумаймося над тим, як нам прийняти 
Боже милосердя, ним жити і про нього свід-
чити, щоб ми самі, наші ближні та весь наш 
народ могли якнайбільше скористати з духо-
вних плодів цього благодатного часу.

Особливим закликом цього Святого року 
є запрошення прийняти кожному Боже ми-
лосердя. Воно подається нам у Церкві Духом 
Святим – Духом Божої любові. Особисто 
прийняти і пережити це милосердя можна у 
Святому Таїнстві Сповіді, або Примирення. 
На жаль, у багатьох частинах світу це Таїн-

ПосЛаННя БЛажЕННІшоГо сВятосЛаВа з НаГоди 
ПроГоЛошЕННя роКУ БожоГо МиЛосЕрдя В УГКц
(фрагменти)

ство майже забуте, про нього мало пропо-
відують, а ще менше до нього приступають. 
Причин такого сумного стану речей багато, 
але на перше місце виходить щоразу менше 
знання і переживання Божої присутності 
та – як наслідок цього – втрата відчуття грі-
ха. Тому нашим великим бажанням є, щоб 
вірні нашої Церкви в контексті Року Божого 
милосердя наново пізнали, оцінили і більше 
користали з Джерела милосердя, яке Господь 
відкрив нам, грішним людям, у Таїнстві По-
каяння. Цей заклик скеровую до душпасти-
рів, які мають обов’язок уділяти вірним це 
Таїнство. Із закликом прийняти Божу любов 
звертаюся особливо до тих охрещених осіб, 
які звуть себе християнами, однак рідко спо-
відаються і тому не мають живого доступу до 
Божого милосердя.

Особливим завданням кожного, хто пе-
реживатиме цей Святий рік, є ділитися Бо-
жим милосердям. Нашим гаслом цього Року 
будуть слова «Милосердні як Отець», що 
перегукуються із закликом Господа Ісуса до 
своїх учнів: «Будьте милосердні, як і Отець 
ваш милосердний» (Лк. 6:36). Вони нагаду-
ють нам, що в дарі милосердя, яке ми самі 
отримуємо від Господа, водночас вкладений 
і заклик до милосердя, котрий маємо скеро-
вувати до наших ближніх. Бо в такий спосіб 
ми не тільки виявимо нашу вдячність Бо-
гові за Його милості щодо нас, а й об’явимо 
ближнім обличчя і присутність милостиво-
го Бога в цьому світі, так часто позначено-
му людськими стражданнями, самотністю, 
страхом і безнадією. Українська Греко-Като-
лицька Церква, незалежно від того, на якому 
континенті Земної кулі проживають її вірні, 
особливо відчуває в цей святий час болю і 
страждання мільйонів громадян України, 
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спричинені несправедливою війною супроти 
нас. Тому нагод чинити милосердя сьогодні 
маємо доволі.

Закликаю всіх наших вірних пригадати 
собі вчення Церкви про конкретні діла ми-
лосердя щодо душі і щодо тіла ближнього та, 
проявивши всю креативність любові та враз-
ливість віри, особисто і з громадою втілюва-
ти їх у щоденному житті. Милосердя змиває 
наші гріхи, перемінює наші серця і нас самих 
наближає до Бога через уподібнення до Ньо-
го. Наше милосердя нехай буде скероване пе-
редусім до найближчих – членів родини, сусі-
дів, аби двері кожного християнського дому, 
за словами Папи Франциска, стали «дверима 
милосердя». Звернімо увагу і на потребую-
чих членів парафіяльної спільноти, яка є для 
нас Божою родиною: у ній не повинно бути 
осіб, які почуваються забутими, покинутими 
та непоміченими у своїх нуждах. Але, оскіль-
ки любов не має меж, ділами милосердя ма-
ємо виходити назустріч усім убогим людям, 
не зважаючи на їх національність, соціаль-
ний статус, релігійну приналежність чи полі-
тичні вподобання. Нехай усі, зустрівши нас, 
через наше щире зацікавлення, добре слово 
і дієву допомогу відчують присутність мило-
сердного Отця.

Окремим нашим обов’язком цього Року 
є свідчити про Боже милосердя. Свята віра 
каже нам бачити нагоду здійснювати наше 
євангельське покликання: свідчити про ве-
ликі діла Божого милосердя перед усім сві-
том. Наші брати і сестри на рідних землях 
завжди пам’ятали про це покликання. Зга-
даймо хоча б те, як вони свідчили Христа 
перед мучителями і неправедними суддями 
в лихоліття переслідувань. Тому й сьогодні – 
коли українські воїни і ті, що підтримують їх 
фізично й духовно, складають подиву гідне 
свідчення сили любові перед лицем зовніш-
ньої агресії – усі наші вірні, в Україні і на 
поселеннях, покликані ставати невтомними 
благовісниками Божого милосердя, яке так 

явно і по-Божому великодушно проявилося 
в історії нашої Церкви й рідного народу. 

У цей Святий рік віддаймо себе і весь світ 
під Покров Богородиці – Матері Милосер-
дя. «Бог серед нього, воно не похитнеться» 
(Пс.  46:6) – ці слова псалмоспівця знаходи-
мо в соборі Святої Софії Премудрості Божої 
в місті Києві, де б’ється джерело нашої пра-
батьківської віри. Вони виражають віковічну 
впевненість нашого народу в могутній Божій 
опіці над містом і країною завдяки неустан-
ним молитвам нашої Небесної Заступниці – 
Нерушимої стіни, Київської Оранти.

Наш народ у різних куточках України та 
світу почитає Богородицю та благає її до-
помоги в чудотворних іконах. Цього року з 
особливою любов’ю скеровуватимемо наші 
думки і паломницькі кроки до княжого 
міста Ярослав, що неподалік від західного 
кордону України з Польщею, де на теренах 
Перемишльсько-Варшавської архиєпархії 
перебуває наша стародавня чудотворна іко-
на Богородиці «Двері милосердя». Господь у 
своєму Провидінні вибрав Пресвяту Діву як 
«двері», через які Він сам прийшов до люд-
ства у своєму єдинородному Сині, воплоче-
ному силою і діянням Святого Духа.

Той же Дух нехай наповнить і наші серця 
Божою любов’ю і милосердям. Нехай Він пе-
ремінить наше життя, зробивши нас знаком 
присутності й діяння у світі милосердного 
Отця. Нехай нас цього Року супроводжують 
своєю опікою Пречиста Діва – Мати мило-
сердя, й усі святі та праведники української 
землі – вірні свідки Божого милосердя і Бо-
жої любові!

Благословення Господнє на вас!
 † СВЯТОСЛАВ

 
 Дано в Києві,

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Святого священномученика Йосафата,  

архиєпископа Полоцького,
25 листопада 2015 року Божого
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рІздВяНий ПодарУНоК
Чимало клопоту мали бать-

ки зі своєю Стефкою. І борщик 
їй не смакував, і суконка не 
така, як в других, і в хаті не так 
прибрано, як у людей. На все 
нарікала та була невдоволена. 
А батьки були небагаті. Жили 
в місті, мешкали в сутеринах 
і гірко працювали на кусник 
хліба. Батько в броварі носив 
бочілки, а мати прала білизну 
по домах. Важка була праця, 
а й не все можна було діста-
ти, і доводилося бідувати. А 
Стефка тоді ще більше була 
нестерпна. Злостилася, доко-
ряла родичам, чому Галька, 
Оксанка, Марійка та інші ді-
вчата мають все новенькі су-
конки, мають доволі що їсти та 
забавитись гарненько, а в них 
все біда й біда. Усім людям за-
здрила. Та на це не було ради. 
Коли підросла, то покинула 
родичів і знайшла собі службу 
покоївки в одних заможних 
добродіїв. І було там Стефці 
дуже добре. Робота неважка, 
а до кухні була там ще інша 
служниця, Наталка. Хлібодав-
ці були добрі, набожні, давали 
доволі часу піти до церкви, від-
почити, кожного місяця точно 
виплачували платню й зло-
го слова ніколи не сказали. А 
сама добродійка обох їх навіть 
любила. Щороку на Різдво, на 
св. Миколая, або при іншій на-
годі купувала їм ще й гарнень-
кі даруночки. Та одного року 
на Різдво добродійка прибрала 

піти до церкви. Та заледве вло-
жила одну ногу в черевик, як її 
задавило щось. Скинула назад 
нову панчішку вивернула її, 
аж там гроші, паперові. Загля-
нула в другу панчішку, й там 
гроші. З радості аж сплесну-
ла в долоні та побігла до пані, 
дякувати за таку милу й цінну 
несподіванку. Стефка мерщій 
кинулася до кухні. Відчини-
ла дверцята, але там з її пан-
чишок з грішми залишився 
тільки попелок. Заломила ру-
ками та заридала гірко. На це 
вбігла пані, а довідавшись про 
все, сказала до Стефки: “Ви-
диш, Стефко, як ти себе сама 
покарала! Я тобі дала такий 
гарний даруночок, а ти його 
знищила. Ти завжди невдо-
волена, все нарікаєш, заздриш 
іншим. Зате тобі ніколи не буде 
добре. Я цього року великих 
даруночків не купувала, бо хо-
тіла, щоб грішми ви помогли 
своїм бідним батькам. Але ти, 
вкинувши мій даруночок під 
кухню, дуже мене цим обра-
зила. З кінцем місяця шукай 
собі іншого місця, бо я прийму 
собі таку, що навіть самими 
панчішками буде тішитися 
та буде вдоволена, що в мене 
має працю. Гірко пожалувала 
Стефка за свій учинок. Так хоч 
втратила вигідне місце, зате 
мала добру науку, що треба й 
малим вдовольнитися, не на-
рікати і не заздрити іншим. 

Надійка Гербіш (dobre.org)

маленьку ялинку та купила 
дівчатам даруночки, але дуже 
скромненькі. По парі теплень-
ких зимових панчішок. Цього 
Стефка не сподівалася. Вона 
надіялася, що пані купить їй 
нову суконку або якісь мешти, 
або хоч модний капелюшок. 
Аж тут всього-на-всього пара 
панчішок! «Чи я б собі сама 
таких панчішок не купила? 
Чи не сором для такої великої 
пані такий даруночок давати? 
Стільки ж багатства має, могла 
б щось краще купити!» – на-
рікала перед Наталкою. Роз-
злостилася з жалю, схопила 
панчішки в жменю та кинула 
під кухню. Наталка так не зро-
била. Вона знала, що тепер усім 
скрутно. Була задоволена, що 
хоч панчішки буде мати та не 
змерзне в ноги. Таки зараз сіла 
на стільчику та почала надяга-
ти їх на ногу, щоб, зібравшись, 
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ХристияНсьКа радІсть
бр. Лука ГОРГОТА, ЧСВВ 

Коли говорити про радість, то у світі не зна-
йдеться напевно такої людини, щоб колись у 
своєму житті не раділа, не мала позитивних 
емоцій. Причин для радості є багато, що часом 
може викликати у людей навіть «сльози радос-
ті». Наприклад: народження дитини, одружен-
ня, радість з успіхів у навчанні, радість за своїх 
дітей, радість з успіху в якійсь справі чи праці, 
закоханість, вдалість покупки тощо. Здається, 
звичайні будні, серед яких можна знайти при-
від, щоб почувати себе у гарному настрої, осо-
бливо коли у мене все добре.

Бути радісним це є природно. Навіть Святе 
Письмо часто говорить нам про радість. Коли 
Господь рятує вибраний народ від єгиптян при 
переході через Червоне море, то юдеї співають із 
радості (Вих. 15:1-21). Коли архангел Гавриїл ві-
тає Марію, то каже: «Радуйся». А Єлисавета Ма-
рії захоплено каже: «Як голос твого привітання 
залунав у моїх вухах, дитина з радости здриг-
нулась у моїм лоні» (Лк. 1:44). Ісус теж «зрадів 
Святим Духом і промовив: “Я прославляю Тебе, 
Отче, Господи неба й землі’’» (Лк. 10:21).

Як бачимо, Святе Письмо багато разів гово-
рить про радість. Можемо згадати приклад свя-
тих, які вміли втішатися тим, що мали. Багато 
з них своїм прикладом, служінням чи самим 
лише гарним почуттям гумору могли прине-
сти радість іншим: св. Франциск, Филип Нері, 
Іван ХХІІІ, Іван Павло ІІ, Миколай Чарнецький. 
Вони вміли по-справжньому радіти.

Проте, коли замислимося над нашим жит-
тям, спитаймо себе: що є причиною радості для 
мене? Не обов’язково особистий успіх. Можемо 
радіти за наших ближніх: діти, племінники, су-
сіди, друзі, знайомі. Дуже важливо розділити 
радість з іншим. Гірше, коли людині «радість» 
приносить гріх. Хтось може радіти, не пощас-
тило тому, з ким мав якісь конфлікти. Чи хтось 
радіє, ведучи розпусний спосіб життя. Або ж 

дуже прикро є коли хтось радіє тому, що без-
посередньо долучився, щоб комусь зробити 
неприємність, проблему чи очорнення. Тоді 
живемо за українським прислів’ям: «Як не мені, 
то нікому» або «Якщо в мене хата згоріла, то 
треба щоб і згоріла в сусіда». Це є великий гріх і 
прояв того, що людина взагалі не живе христи-
янським життям. Такій особі потрібно найпер-
ше покаятися і почати змінювати своє життя. 
Адже такі прояви гордості, злості, постійного 
смутку знищують нас самих.

На жаль, часто людина схильна більше нарі-
кати і перебувати в агресії, ніж радіти. Кожен з 
нас сам собі може зізнатися, що увечері аналізу-
ючи свій день готовий радше на когось скаржи-
тись, когось звинувачувати. Тим більше, коли 
сьогодні наша держава переживає великі труд-
нощі: війну, людські втрати, каліцтва, брехню, 
несправедливість. Чому тут радіти, коли добро-
го так мало?

Але якщо уважно в молитві проаналізувати 
прожитий день, можна побачити і хороше. Бог 
подарував нам новий день, щоб ми принесли у 
цей світ добро і хтось його приніс для нас. Хтось 
для нас спік добрий хліб, хтось нас похвалив чи 
з нами привітався, хтось потішив чи просто 
розвеселив, вселяючи оптимізм. Хтось нам по-
дякував за допомогу, чи ми десь почули добре 
слово. Або отримали Божу підтримку на мо-
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литві, Літургії, може, щось нас вразило на про-
повіді, чи ми прочитали добру книжку. Є багато 
причин, щоб подякувати Богові за великий дар 
життя. Коли може наступити зневіра, можемо 
побачити інших людей, які вміють радіти жит-
тю, даючи нам приклад.

У січні маємо багато свят: Різдво, Бого-
явління, Старий і Новий рік. Проте не варто 
всю радість зосередити на застіллі, говоря-
чи: «Цілий рік чекав». Так, чекали цілий рік. 
Зважаючи на події в Україні, багато хто су-
муватиме, бо сина, чоловіка, батька чи матері 
немає на цьому світі. Але кожний христия-
нин покликаний у цей час «містерії Різдва» 

подарувати Христа іншому. З кимось будемо 
радіти, з кимось – плакати і намагатися по-
тішити.

Коли в сім’ї народжується дитина, всі раді-
ють, покладаючи на неї найкращі надії, споді-
вання. Новонароджений маленький Христос 
з року в рік приходить до нас, даруючи час і 
надію на добро, яке ми можемо зробити. Тому 
в цей час відвідуймо наших родичів, друзів, 
близьких, сусідів для того, щоб просто привіта-
ти, колядувати, радіти. Щоб засвідчити, що по-
при всякі труднощі, проблеми чи біди Бог нам 
дарує радість і потіху кожного дня, потрібно 
лише вміти це зауважити. 

Сельма Лагерлеф, 
Переклад з російської о. Миколи Микосовського, ЧСВВ 

 Коли мені було п’ять років, мене спіткало 
дуже велике горе. Сильнішого я, здається, не 
знала з тих пір, коли померла моя бабуся. До 
самої смерті вона проводила свої дні, сидячи в 
своїй кімнаті, на кутовому дивані, і розповіда-
ла нам казки. Бабуся сиділа та розказувала – з 
ранку до вечора – а ми, діти, тихо сиділи біля 
неї і слухали. Чудове це було життя! Ніяким 
іншим дітям не жилося так, як нам. Мало що 
збереглось у мене в пам’яті про мою бабусю. 
Пам’ятаю, що в неї було красиве біле, мов сніг, 
волосся, що вона ходила, зовсім згорбившись, і 
постійно в’язала панчоху. Ще пам’ятаю, що, за-
кінчивши розповідати яку-небудь казку, вона 
звичайно клала мені на голову руку і говорила: 
« І все це така ж правда, як те, що ми зараз бачи-
мо один одного». Пам’ятаю я й те, що вона вміла 
співати чудові пісні, та співала їх не часто. В од-
ній із цих пісень йшлося про лицаря та морську 
царівну, і в неї був приспів: “Вітер холодний, хо-
лодний над морем подув”. 

Пам’ятаю ще маленьку молитву і псалом, 
яких вона мене навчила. Про всі казки, котрі 

сВята НІЧ
вона мені розповідала, у мене залишився лише 
блідий, смутний спогад. Тільки одну з них я 
пам’ятаю так добре, що могла б її переказати. 
Це маленька легенда про Христове Різдво. Ось 
майже все, що я можу пригадати про свою ба-
бусю, крім того, що я пам’ятаю краще всього, 
– відчуття великої втрати, коли вона покинула 
нас. Я пам’ятаю той ранок, коли диван у кутку 
виявився порожнім і було неможливо предста-
вити, коли ж закінчиться цей день. Цього я не 
забуду ніколи. І пам’ятаю, як нас, дітей, підвели 
до покійної, щоб ми попрощалися з нею і поці-
лували її руку. Ми боялися цілувати небіжку, 
але хтось сказав нам, адже це останній раз, коли 
ми можемо подякувати бабусі за всі радощі, які 
вона нам дарувала. І я пам’ятаю, як казки і пісні 
разом з бабусею виїхали з нашого двору, укла-
дені в довгий, чорний ящик, і ніколи більше 
вони не поверталися. Щось пішло тоді з життя. 
Неначе назавжди замкнулися двері в широкий, 
прекрасний, чарівний світ, в якому ми раніше 
вільно мандрували. І нікого не знайшлося, хто 
зумів би відімкнути ці двері. Ми поступово 
навчилися грати в ляльки та іграшки і жити 
так, як всі інші діти, і могло вже здаватися, що 
ми більше не сумуємо за бабусею та про неї не 
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згадуємо. Але навіть в цю хвилину, через сорок 
років, коли я сиджу і згадую легенди про Хрис-
та, котрі я чула на Сході, в моїй пам’яті постає 
оповідь про Різдво Христове, про яке любила 
розповідати бабуся. І мені хочеться самій його 
розповісти та включити в мою збірку. 

Це було в Різдвяний святвечір, коли всі по-
їхали до церкви, окрім мене та бабусі. Ми були, 
здається, одні у всьому домі. Нас не взяли, тому 
що одна з нас була дуже мала, інша дуже стара. 
І обидві ми бідкались через те, що не можемо 
побувати на урочистій Службі і побачити сяй-
ва різдвяних свічок. І коли ми сиділи у своїй 
самітності, бабуся почала розповідати. «Колись 
давно один чоловік, – сказала вона, – в темну 
ніч вийшов на вулицю, щоб роздобути вогню. 
Він переходив від хати до хати, стукаючи. Допо-
можіть мені, добрі люди! – говорив він. – Моя 
дружина тільки що народила дитину, і мені 
треба розвести вогонь, щоб зігріти її та немов-
ля. Проте ніч виявилась глибокою, і всі люди 
спали. Ніхто не відгукувався на його прохання. 
Чоловік йшов все далі і далі. Нарешті, він по-
мітив удалині мерехтливе полум’я. Він попря-
мував у той бік і побачив, що вогонь був роз-
ведений просто неба. Численні білі вівці спали 
навколо багаття, а старий пастух сидів і стеріг 
своє стадо. Коли чоловік, який шукав вогню, 
підійшов до овець, він побачив, що у ногах 
пастуха лежать і сплять три собаки. При його 
наближенні всі три прокинулися та розкрили 
свої широкі пащі, немовби збираючись загавка-
ти, але не видали жодного звуку. Він бачив, як 
шерсть піднялась сторч у них на спині, як їх го-
стрі білі зуби сліпуче заблискали у світлі багат-
тя, і як всі вони кинулися на нього. Він відчув, 
що одна схопила його за ногу, друга – за руку, 
третя вчепилася йому за горло. Але щелепи і 
зуби не підкорялися собакам, і, не заподіявши 
йому ані найменшої шкоди, вони відійшли бік. 
Він хотів йти тепер далі. Але вівці лежали так 
тісно один біля одного, спина до спини, що він 
не міг між ними пробратися. Тоді він по їх спи-
нах пішов вперед, до багаття. І жодна вівця не 

прокинулася та не зарухалась. Дотепер бабуся 
вела розповідь не зупиняючись, але тут я не мо-
гла втриматися, щоб її не перебити. – Чому ж, 
бабусю, вони продовжували спокійно лежати? 
Адже вони такі полохливі? – запитала я. – Це ти 
скоро дізнаєшся, – сказала бабуся і продовжу-
вала своє оповідання. Коли чоловік підійшов 
достатньо близько до вогню, пастух підняв го-
лову. Це був похмурий старець, грубий і до всіх 
непривітний. І, коли він побачив, що до нього 
наближається незнайомець, схопив довгу, заго-
стрену палицю, з котрою ходив завжди за ста-
дом, і кинув у нього. І палиця зі свистом полеті-
ла прямо в незнайомця, але, не вдаривши його, 
відхилилась убік і пролетіла мимо, на інший кі-
нець поля. Коли бабуся дійшла до цього місця, 
я знову перервала її. – Чому ж палиця в нього 
не вцілила? Але бабуся нічого мені не відповіла 
і продовжувала далі свою розповідь: – Той чо-
ловік підійшов тоді до пастуха, сказавши йому: 
“Друже, допоможи мені, дай мені вогню! Моя 
дружина тільки що народила дитину, і мені тре-
ба розвести вогонь, щоб зігріти її разом з немов-
лям!” Дід вважав за краще відповісти відмовою, 
однак коли він згадав, що пси не змогли того 
чоловіка вкусити, вівці від нього не розбіглися, 
і палиця його не зачепила, йому стало ніяково 
і він не посмів відмовити йому у проханні. – 
Бери скільки тобі потрібно! – сказав пастух. Але 
багаття майже догоріло і не залишалося більше 
жодного поліна, жодного сучка, лежала тільки 
велика купа жару; у незнайомця ж не було ні 
лопати, ні совка, якими він міг би набрати собі 
червоних вуглинок. Побачивши це, пастух по-
вторив: – Бери скільки тобі треба! – і подумки 
радів, що він не може понести зі собою вогню. 
Але той нахилився, вибрав вугілля з попелу го-
ліруч, поклавши його в полу свого одягу. І воно 
не обпалило йому рук, коли він до нього дотор-
кнувся, і не пропалило його одежі; він поніс ті 
жарини, немов би це були яблука або горіхи. 
Тут я втретє перебила розповідачку: – Бабусю, 
чому вуглинки його не обпалили? – Дізнаєш-
ся потім, – сказала бабуся, ставши розповідати 
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далі. – Коли злий і сердитий пастух побачив усе 
це, він дуже здивувався: “Що це за ніч, в яку со-
баки не кусають, вівці не лякаються, палиця не 
вбиває і вогонь не палить?”– Він зупинив незна-
йомця і запитав його: – Що це за ніч така? І чому 
всі тварини та речі такі милостиві до тебе? – Я 
не можу тобі цього пояснити, раз ти сам цього 
не бачиш! – відповів незнайомець і пішов своєю 
дорогою, щоб скоріше розвести вогонь і зігріти 
свою дружину й немовля. 

Пастух вирішив не втрачати цю людину з 
виду, поки йому не стане ясно, що все це озна-
чає. Він устав і пішов стежити за ним до самого 
його житла. І пастух побачив, що в незнайомця 
немає навіть хатини для житла, що його дружи-
на та новонароджене немовля лежать у гірській 
печері, де немає нічого, окрім голих, холодних 
кам’яних стін. Пастух подумав, що бідне безне-
винне немовля може на смерть замерзнути в цій 
печері, і, хоча він був суворою людиною, він зво-
рушився до глибини душі, і вирішив допомогти 
малятку. Знявши з плечей свою торбинку, він 
вийняв звідти м’яку білу овечу шкіру і віддав її 
незнайомцю, щоб той поклав на неї немовля. І 
в ту саму мить, коли виявилось, що й він теж 
може бути милосердним, очі його розплющи-
лися, і він побачив те, чого раніше не міг бачити, 

і почув те, чого раніше не міг чути. Він побачив, 
що навколо нього стоять щільним кільцем ан-
гелики зі срібними крильцями. І кожний з них 
тримає в руках арфу, і всі вони співають гучни-
ми голосами про те, що в цю ніч народився Спа-
ситель, який звільнить світ від гріха. Тоді пас-
тух зрозумів, чому все в природі так раділо в цю 
ніч, і ніхто не міг заподіяти зла батькові дитини. 
Озирнувшись, пастух побачив, що ангели були 
всюди. Вони сиділи в печері, спускалися з гори 
і літали в піднебессі; вони йшли по дорозі вели-
чезною юрмою і, коли проходили мимо, зупи-
нялися та задивлялись на немовля. І всюди па-
нували тріумфування, радість, спів і веселість. 
Усе це пастух побачив серед нічної тьми, в якій 
раніше нічого не міг розгледіти. І він, зрадівши, 
що очі його розплющилися, впав навколішки і 
став дякувати Господу. При цих словах бабуся 
зітхнула й сказала: – Але те, що бачив пастух, 
ми теж могли б побачити, тому що ангели літа-
ють у піднебессі кожну Різдвяну ніч. Якби ми 
тільки вміли дивитися. І, поклавши мені руку 
на голову, бабуся додала: Запам’ятай це, тому 
що це така ж правда, як те, що ми бачимо один 
одного. Справа не у свічках і лампадах, не в сон-
ці і місяці, а в тому, щоб мати очі, які могли б 
бачити Всевишнього!»  
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Доволі часто доводиться бачити, як чи то 
звичайні перехожі, чи то навіть державні 
мужі на тілі, на одязі, на авто, а то й на 
пеленах дітей, яких несуть до церкви, до 
Хрищення (!), чіпляють червоні нитки, 
стрічки. Коли запитати для чого вони це 
роблять – пояснюють – аби захистити себе, 
дітей, чи майно від зла, від завидющих 
очей – вроків. На жаль, ніхто з цих людей 
не може точно пояснити, яким саме 
чином ця нитка – а не «щит віри» (Еф. 6, 16) 
має їх захистити, однак всі вони твердо 
переконані, що такий захист дієвий. І 
водночас, ні для кого не секрет, що саме 
червоні нитки є частим підручним засобом 
у різних магічних обрядах. 

Зважаючи на значне поширення такої 
практики носіння червоних ниток серед 
християн, спробуймо детальніше придиви-
тися та зрозуміти це явище. 

Насправді, це не порожня забавка, не вар-
та уваги, а давня традиція прибічників каб-
бали – релігії таємних юдейських знань, а 

також вірувань деяких індусів. За повір’ями, 
цей «амулет» має властивості охороняти лю-
дину від «негативної енергії», чи, як кажуть у 
нас – “від вроків”. Тому не дивно, що не тіль-
ки одні старші люди піддаються цьому жах-
ливому забобону, але й частенько зав’язують 
її навіть своїм дітям та родичам, бажаючи 
оберегти від якогось «злого ока».

Виникла ця нитка задовго до християнства, 
і це є посвята дітей Ваалу, а червона ниточка 
була видимим свідченням, що прив’язували 
батьки, або жрець. Коли дитина виростала, то 
свою цноту мала віддати богу Ваалу (статевий 
акт із жерцем, незалежно від статі).

Ваал (Баал, Бел, Баель, Ваель) – демон, ві-
домий в давнину як фінікійське і західносе-
мітське божество. Його ім’я перекладається 
як «господар», «владика», «пан»  – цим пріз-
виськом називали багатьох богів окремих 
місцевостей (найчастіше додаючи до титу-
лу й назва місцевості, наприклад, Баал-Гал, 
Баал-Пеорія  – або сферу його «володіння»: 
Баал-Хаддад  – бог бурі, Баал-Шамем  – бог 
сонця та ін.). Ваала шанували в Сирії, Па-

ЧЕрВоНа НитКа На заП’ястІ –  
сиМВоЛ ПосВяЧЕННя зЛоМУ

http://www.livingrosary.org.ua
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лестині, Ханаані, Карфагені, Вавилоні та ін. 
Відомі його зображення у вигляді бика (сим-
вол родючості) або воїна, який уражує землю 
списом. Фактично Ваала вважали володарем 
всесвіту. 

Ідолослужіння Ваалу було головним, і при-
тому звичайним гріхом древніх євреїв. Ваалу, 
як і для Молоха, приносилися людські жертви 
або посвяти дітей: «Вони спорудили узвишшя 
на честь Ваала, щоб палити вогнем своїх синів 
як всепалення Ваалові» (Єремія 19:5-12). Слу-
жіння йому супроводжувалося великою пиш-
ністю та урочистістю. Пророк Ілля, а слідом за 
ним й інші пророки, гаряче виступали проти 
прихильників цього ідола (див. 3 Цар. 18).

Звісно, забобони можуть принципово від-
різнятися між собою за своєю природою, і, 
очевидно, не варто підходити до них із од-
ним мірилом. Одні є безперечним спадком 
язичницької, явно сатанинської епохи, а їх 
дотримання є справжнім релігійним актом. 
Інші з’явилися в наслідок елементарної люд-
ської неграмотності, яка з віком не зникла, а 
лише здобула особливий містичний ореол. 
Ще інші є не стільки релігійними, скільки 
психологічними факторами захисту людини, 
або тим, що психологія називає переносом. В 
іншому випадку має місце так званий «ефект 
Плацебо» або ж самонавіювання. Ще інші, 
як у випадку зі згаданою вже червоною нит-
кою, носячи її на руці, намагаються в цьому 
наслідувати свої кумирів, наприклад Мадон-
ну, Бейонс чи Брітні Спірс. Вони, як відомо, 
є відвертими прибічниками каббали, і тому 
червона нитка для них це не прикраса, а суто 
релігійний символ.

Отже, християнам у будь-якому випадку 
слід бути особливо обережними з речами, 
глибинну природу яких ми до кінця не розу-
міємо. Стараймося не допускати жодної на-
годи принести в своє життя елементи язич-
ницького культу, оскільки вони несуть в собі 
ідею поклоніння не правдивому Богу, а бісам.

Червона нитка на руках – це не просто за-

бобон – який нічого не означає – це знак для 
бісів – людина показує – «ми свої», ми цьо-
госвітні. Особливо разючим є цей знак, коли 
люди із червоними нитками несуть своїх ді-
тей на Хрищення до церкви. Роблять це, не 
зважаючи навіть на слова молитви в часі Та-
їнства, якими священик просить Бога, щоб 
з’єднав з життям дитини свого ангела для 
охорони. Охорона приписується нитці, а не 
ангелові, матеріальному предметові, а не по-
сланцю Всевишнього. 

У Старому Завіті добрих три десятки 
місць, де слово Боже називає Бога щитом для 
свого народу – нам слід уповати на Бога, на 
нашу віру, яка дає нам підставу сподівати-
ся (очікувати) обіцяного захисту від БОГА 
(Бут. 15: 1; Втор. 33: 29; Пс.3: 3 ...). 

В Ісаї 1:18 читаємо: «Ходіть же й розсуди-
мось,  – говорить Господь. Коли б гріхи ваші 
були, як багряниця, вони стануть білими, як 
сніг; коли б, мов кармазин, були червоні, ста-
нуть, як вовна». 

Що більше, Ісус Духа Святого неоднора-
зово називає Утішителем, що грецькою «Па-
раклітос». Тобто також і Захисник. Бог є За-
хисником для кожного, хто в Ньому і з Ним 
перебуває. Але, пов’язуючи червону нитку, 
батьки тим самим кажуть – ми не потребуємо 
Твого захисту, ми не потребуємо щита віри, 
ані Захисника. Що доброго може з цього бути? 

«Нехай не буде в тебе інших богів, крім 
мене» (Вихід 20:2). 

«Нехай не знайдеться між тобою такий, хто 
переводить свого сина чи дочку через вогонь, 
хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хма-
рах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, 
і хто чорнокнижник, і хто викликає духа по-
мерлого та духа віщого, і хто питає померлих. 
Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, 
і через ті гидоти Господь, Бог твій, виганяє їх 
перед тобою» (Второзаконня 18:10-12).

Ви досі вірите, що шматок червоної нитки 
вас захистить? 

Джерело: http://hram.lviv.ua; 
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сВята ГІЛьдЕҐарда БІНГЕНсьКа: 
МистЕцтВо зцІЛЕННя

Гільдеґарда народилася в 1098 р. в Гер-
мерсхаймі на території нинішньої землі 
Рейн-Гессен (за іншими даними, в Бекель-
хеймі), в сім’ї дворян. Вона була десятою 
дитиною у своїх батьків, Хільдеберта і 
Мехтільди. Коли Гільдеґарді було 14, вона 
разом з Юттою оселилася в жіночому скиті 
під Бінгеном, присвяченого св. Дізібоду. 

Гільдеґарда все життя відрізнялася слаб-
ким здоров’ям, що сприяло її інтенсивному 
внутрішньому життю. З юності у неї були 
видіння, про які вона спочатку розповідала 
тільки своїй наставниці Ютте. У віці сорока 
двох років за наполяганням абата і місцево-
го архиєпископа Гільдеґарда зробила запис 
своїх видінь, що склали її працю «Пізнай 
шляхи світла, тобто Господа», візіонерське 
зображення всього кола буття від Трійці до 
Страшного Суду. Ця публікація отримала 
схвалення св. Бернара Клервоського і папи 
Євгенія III.

Серед важливих робіт Гільдеґарди слід на-
самперед назвати «Книги про просту меди-
цину», відому зазвичай як «Фізика», і «Книга 
про мистецтво зцілення». У спадщину Гіль-
деґарди входять також коротші роботи, в 
тому числі біографії св. Дізібода, засновника 
монастиря, при якому зародилася її громада, 
і св. Руперта, якому був присвячений її влас-
ний монастир, а також безліч листів.

Померла Гільдеґарда в 1179 р. в засновано-
му нею монастирі Рупертсберг під Бінгеном. 
Її життя було написано двома монахами, Гот-
фрідом і Теодоріхом. Вона не була офіційно 
канонізована, але шанувалася як свята. У 
жовтні 2012 року Папа Бенедикт XVI офіцій-
но канонізував Гільдеґарду Бінгенську і на-
дав їй титул Учителя Церкви.

Слабкі, погані нерви та що за цим стоїть
Якщо я бажаю залишитись вірним своє-

му намірові подавати в цій книжці лише ті 
хвороби, для лікування яких можу запропо-
нувати принципово нові природні засоби, 
залишаючи теоретичний аспект, значною 
мірою, поза грою, то, розкриваючи термін 
«нерви», я змушений вчинити насильство. 
Багато всіляких нісенітниць породжує це 
слово; так багато, як це тільки можливо при 
вживанні іншомовного терміну.

Чи можна втратити свою печінку, свій 
шлунок? Ні, лише власні нерви! Звичайно, 
можна втратити голову чи серце; але ж тоді 
не виникає захворювання.

Однак можна втратити гостроту зору, до-
брий слух, відвагу, сон, спокій, гроші, терпін-
ня та віру в Бога.

Лише ті речі, які мають стосунок до не-
рвів. Що ж це відбувається з нервами, що їх 
справді втрачають, але, на диво, – вже не зна-
ходять? У декого нерви можуть зірватися, як 
той полохливий жеребець.
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Ще дивнішим здається мені те, що декому 
щось може «діяти на нерви» та що ці нерви 
можуть бути перенапружені чи перевтомле-
ні! Яким же комічним витвором повинні би 
бути ці нерви!

За цією назвою ховається повно всіля-
ких таємничих процесів всередині людини. 
Якщо я хочу їх лікувати, то повинен розмота-
ти клубок і спробувати з’ясувати, що розуміє 
під своїми нервами мій пацієнт.

Засіб для нервів № 1
Кожного пацієнта, який приходить із 

власним діагнозом «нерви», я запитую: «Що 
ви розумієте під нервами?» Або ще краще: 
«Розкажіть мені, будь ласка, власними слова-
ми літературною мовою про ваші клопоти». 
Бо ж саме про це йдеться.

Іншомовне слово «нерви» вже не таке 
страшне, якщо зосередити увагу на тому кло-
поті, який за ним стоїть. Ще краще було б про 
те, що тебе турбує, написати: сформульовані 
і висловлені турботи – це пловина проблеми! 

Такі та багато інших вартих  
уваги порад знайдеш у 
засобі для нервів № 2 
У чудово написаній американцем Дейлом 

Карнегі книжці «Не турбуйся! Живи!» (на-
зва оригіналу англійською: «Don’t worry!»). 
Не часто вдасться тобі купити так багато за 
такі малі гроші: книга з повним набором ре-
комендацій про те, як позбутись клопотів.

При тому цінність її полягає не тільки в по-
вноті практичних і ще раз практичних реко-
мендацій. Не меншим буде твій здобуток і від 
того, що отримаєш книжку, яку варто читати 
й перечитувати. Від цього ти, пригнічений тур-
ботами, лише виграєш, зовсім не нудьгуючи.

З цією ж метою і, напевно, ще з більшою 
користю міг би порекомендувати я тобі су-
часну Єрусалимську Біблію.

Але ж ти питаєш мене як лікаря. І як лікар 
кажу тобі, що для нервів шкідливо читати 

щораз нове й найновіше. Зате надзвичайно 
корисне для нервів читання випробуваної 
книжки.

Засіб для нервів № З
«Моє» печиво інтелігентности  
або ж нервів
Воно таке ж смачне, як і пряники, які в 

кожній родині роблять по-своєму. Візьми 
50-80 г описаної нижче суміші приправ, змі-
шай цей порошок із одним кілограмом муки 
і, додаючи всі решта необхідні для випікання 
печива складники, тобто цукор, сіль, розпу-
шувач, масло, яйця (краще дати трохи більше 
жовтків, ніж білків), спечи тістечка. Готово.

Ці тістечка їж старанно по 4-5 у день. їх вар-
то заховати від дітей, щоб не стали ще хитріши-
ми, та щоб успішним було навчання в школі. 
Міцні нерви є, загалом, прерогативою молоді й 
базується це, здебільшого, на добрій взаємодії 
всіх п’яти органів чуття: доброго зору, гострого 
слуху і т.д. Саме ці п’ять органів чуття «відпо-
ліровуються» печивом інтелігентности, що за-
побігає передчасному старінню.

Подібні речі помічні при нервах. А якщо 
ще й додати, що таке печиво стимулює появу 
доброго настрою і приносить полегшення 
пригніченому серцю, то незабаром де й поді-
нуться всілякі «погані нерви».

Ось склад порошку з приправ:
45 г меленого мускатного горіха;
45 г меленої кориці;
10 г меленої гвоздики.

Засіб для нервів № 4:
Збери всю свою волю і навчись у кожній 

ситуації зберігати веселий вираз обличчя.
Це справа суто сили волі та тренування. 

Діє надзвичайно заспокійливо та зміцнює 
нерви цілого організму. Зберігати «обличчя» 
за будь-яких обставин – цей славнозвісний 
тисячолітньої давности обов’язок кожного 
жителя Азії, якому не байдуже його добре 
ім’я, – був запроваджений не лише з огляду 
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на стосунки між людьми; він ще й належить 
до основ гігієни душі.

Ніхто не може внутрішньо так легко роз-
дратуватися, якщо він і при поганій грі ро-
бить «добру міну». Риси твого обличчя по-
винні відображати не сміх, не усмішку, а 
внутрішню веселість.

Засіб для нервів № 5: 
гашене вино
Найкраще залишив я цього разу на сам 

кінець. Зробив це тому, що воно стосується 
особливого випадку слабких нервів:

Засіб проти дратівливости, гніву. Причи-
ною 50% всіх скарг наших хворих на нерви 
є гнів: власний або ж партнера. Гнів ґрунту-
ється на активації певної речовини у крові, 
яка призводить до своєрідного самоотруєн-
ня. Проти цього можна застосувати різні за-
соби, що їх пропонувала Гільдеґарда.

Найуніверсальнішим з них і доступним 
я визнав гашене (або ж «загартоване») вино, 
яке раніше чи пізніше рекомендую майже 
всім своїм хворим на нерви пацієнтам. Бо ж 
воно допомагає і при поганому (ранковому) 
настрої, й при чутливості до зміни погоди та 
при гнітючому осаді ночі. Бо ж існує не лише 
осад дня, який зазіхає на життя снів, але і 
осад ночі, який впливає на весь наступний 
день. Хто встав із славнозвісної лівої ноги 
(у цьому не мусить бути винен саме кіт), той 
практично не може цьому ніяк протистояти; 
тож залишається чекати завершення дня, а 
потім: «Знову все те ж саме!».

Однак нерідко гашене вино ще здатне вря-
тувати такий день. Принаймні, якщо його 
вчасно випити, то воно згладжує гнів, який 
насувається. Про смуток і гнів доречно пере-
писати тут розділ зі збірки моїх праць (які 
дотепер ще не видані), бо зараз я не можу 
сказати цього краще, ніж десять років тому:

Буває світлий смуток; він рідкісний. А бу-
ває смуток порочний; цей трапляється наба-
гато частіше. Найчастіший, однак, хворобли-

вий смуток. Під цим я розумію не справжнє 
захворювання, що супроводжується пону-
рістю і триває місяцями, яке називається 
меланхолією, а лише численні форми майже 
непомітного емоційного розладу, мінливого 
настрою, проблеми з серцем та інші недома-
гання, які так чи інакше завше починаються зі 
смутку. Закономірним дитям цього смутку є 
гнів, який з’являється лише після попередньої 
психічної депресії – тоді, коли людина думає, 
що знайшла когось чи щось, що зумовило її 
печаль. Вибух гніву стає спробою звільнення 
неналежними методами.

Той, хто спостерігає і аналізує, зауважить, 
що зародком гніву завжди є більш чи менш 
усвідомлений смуток. І що швидше це зрозу-
міємо, то краще. Насамперед йдеться про те, 
щоб запобігти появі гніву. Тому коли хтось 
починає бути дратівливим і втрачає над со-
бою контроль, хай скористається новим про-
стим засобом зцілення:

якщо в людини з’являється спонука до гні-
ву чи печалі, то варто відразу ж підігріти вино 
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дослідЖеннЯ Й повЧаннЯ

до гарячого, долити трохи холодної води й те-
плим випити. Так можна запобігти утворен-
ню речовини, яка спричинює гнів чи печаль.

Тут ми бачимо майже матеріальне, майже 
хімічне уявлення про гнів. У той час, як про 
«палене вино» багато хто добре знав, то про 
цей рецепт гашеного або ж гартованого вина 
нічого в світі не відомо. Щоб, за потреби, від-
разу ж могти скористатись цим простим лі-
ком, треба бути до цього завжди готовим, як 
пожежник до гасіння пожежі.

У критичний момент все мусить йти май-
же автоматично, як по маслу, немов уві сні. 
Тому раджу таку схему: налити пів кавової 
чашки найкращого (білого) вина, відразу ж 
перелити його в маленьку сковорідку й по-
ставити на вогонь (електроприлад) нагріва-
ти. У цю ж кавову чашку налити трохи хо-
лодної води, тримати її напоготові біля вина, 
що швидко нагрівається, а перед самим його 
закипанням швидко одним порухом вли-
ти всю приготовлену воду (розгніваним це 
вдається дуже добре!). Одночасно вимкнути 
вогонь. Перелити гашене вино назад у чаш-
ку й відразу, оскільки в процесі гасіння воно 
достатньо охолодиться, випити невеликими 
ковтками (чутливим до вина чи алкоголю 
людям достатньо, здебільшого, однієї чайної 
ложечки напою, або й ще менше). Якщо це 
спробувати один раз, то потім все йде одним 
махом, без роздумування. Звичайно ж, було 
би ще краще, якби в потрібну мить був поряд 
ангел у подобі дружини чи чоловіка, який у 
відповідну мить відразу ж міг би приготува-
ти «хворому» гашене вино. Бо ж мешканці 
палаючого будинку швидше втрачають голо-
ву, ніж ті, що перебувають ззовні.

Як уже згадувалось, гашене вино допома-
гає не лише при гніві, але й при різних фор-
мах смутку та емоційного розладу, тому його 
можна вважати одним із найцінніших до-
машніх засобів для заспокоєння нервів.

Матеріалу про нерви є ще багато, виста-
чить на цілу книжку. Та я хотів би лиш за-

уважити, що багато так званих «нервових 
пацієнтів» мають справді добрий намір звер-
нутися за допомогою до лікаря.

Більшість із них себе недооцінює і виявляє 
своєрідну зворушливу безпомічність щодо 
самих себе. Ми, лікарі, полегшуємо їм життя, 
показуємо найлегший шлях полюбити самих 
себе так, як це належить.

Залишається лиш одна залізна умова: 
справжня співпраця. Хто ж цього не хоче або 
не може, тому не варто приходити на співбе-
сіду з лікарем. На жаль, це стосується, в осно-
вному, пияків, курців, наркозалежних. Вони 
повинні змиритись із тим, що їхні нерви ста-
ватимуть з дня на день слабшими. Їм міг би 
допомогти хіба що вступ до спільноти людей 
доброї волі, де вони вчитимуться звикати до 
більш чи менш ненав’язливої дисципліни.

За часів Гільдеґарди нервів у нашому розу-
мінні не було. Це слово модне тепер. Як може 
зрозуміти з цього розділу зацікавлений чи-
тач, я ще й сьогодні в «нерви» не вірю, а всі так 
звані захворювання нервів вважаю душев-
ними порушеннями, якщо, звичайно ж, вони 
не є захворюванням мозку, як це знаходимо 
в книзі Гільдеґарди. Тому й описані мною 
три «рецепти від нервів» взяті не з медичної 
книги Гільдеґарди. Першоджерелом відомос-
тей про повторне читання доброї книжки є 
книга життя Гільдеґарди «Vita meritorum». У 
той же час про радісне обличчя знаходимо в 
її книзі «Scivias» (Частина третя, 3. Обличчя).

Мирна людина за всіх обставин зберігає 
своє «обличчя». Цю древню людську му-
дрість Гільдеґарда змушена ще раз виразно 
нагадати нам, європейцям, щоби вона міцно 
засіла в нашій пам’яті.

Засіб для лікування нервів №1, пересто-
рога вживання іншомовних слів також на-
лежить до інтелектуальної спадщини Гільде-
ґарди, хоча сама вона, відповідно до звичаїв 
свого часу, диктувала книги латиною. 

З книги Готфрід Гертцка «Природний метод ліку-
вання св. Гільдегарди»
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Днями у «Львівському інституті мед-
сестринства та лабораторної медицини 
ім. Андрея Крупинського» відбулася зустріч 
з доктором богослов’я, головою комітету са-
крального мистецтва Львівської архієпархії 
УГКЦ о. Севастіяном Дмитрухом. 

На початку своєї розповіді отець Севасті-
ян ознайомив з генеалогічним деревом роди-
ни Шептицьких, в якому переплелись укра-
їнські та польські прізвища.

Роман Олександр Марія Шептицький – 
саме таким було повне ім’я, дане Андрею 
Шептицькому при народженні. Мати Софія 
Фредро – донька відомого польського драма-
турга, батько – граф Іван Шептицький. Дід – 
Олександр Фредро, відомий польський дра-
матург. Бабця Софія була донькою заможних 
батьків. Графська родина була славна сина-
ми, яких було семеро. Син Стефан помер у 
2 роки, син Юрій у юнацькі роки, від тяжкої 
недуги, ще були Станіслав, Олександр, Кази-
мир і Леон. Донині у Канаді та Польщі жи-
вуть дві доньки Леона, а також і брата Олек-
сандра онуки та правнуки. Загалом родина 
Шептицьких налічує понад 100 осіб.

До ХІХ століття це була сформована багата 
родина, статки графа Івана Шептицького ся-
гали кілька мільйонів крон. Подружжя граф 
Іван Шептицький та Софія Фредро-Шеп-
тицька жили у Прилбичах, що на Яворів-
щині. Найважливішою у графа була родина. 

Дбав про своїх дітей та свій народ. В синові 
Романові (Митрополитові Андреєві) бачив 
здібного, обдарованого Богом хлопця. По 
рекомендаціях далекоглядного батька син 
Роман закінчив правничі, філософські, еко-
номічні студії, які стали у пригоді Великому 
Митрополитові. Проте, любов до Бога, до 
своєї УГКЦ взяли верх. Пересвідчившись у 
щирості сина, тато благословив його у мона-
ше життя та допомагав йому як міг. 

Митрополит вів велику економічну діяль-
ність в чому допомагали отець Тит Война-
ровський, доктор Тадей Соломій, рідний брат 
Казимир Климентій та Василь Лициняк. На-
лагоджував міжнародні економічні зв’язки з 
Німеччиною, Нідерландами, Англією, Італі-
єю, Швейцарією, Америкою тощо. Закупляв 
лісові угіддя, заклав цукеркову фабрику 

ВПЛиВ ПророЧоГо МитроПоЛита  
На розВитоК осВІти, МЕдициНи та КУЛьтУри

«… Однією з могутніх постатей нашого століття, що мала надзвичайно великий авторитет 
і зуміла, якщо вже згадати про його свідчення терпіння заради Христа, був Митрополит Андрей 

Шептицький. У його особі поряд з освіченістю і духовною витонченістю гармонійно поєднався 
незвичайний дар організатора, який засновував школи та академії, підтримував богословське і 

світське навчання, пресу, сакральне мистецтво і збереження історичних пам’яток.» 
(з листа Святішого Отця Івана Павла ІІ

з нагоди 400-ої річниці Берестейської Унії
Рим, 12 листопада 1995 р. Б.)
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«Фортуна» у Львові, разом з панею Климен-
тиною Авдійкевич, а цукерки відправляли 
в Європу та навіть Америку. Створив това-
риство взаємних забезпечень і взаємного 
кредитування «Дністер», яке перетворив на 
банк. За отримані кошти закладав школи, зо-
крема у Соборі Святого Юра школу ім. Грін-
ченка для бідних дітей, бурси, сиротинці, 
оздоровчі табори в Перегінську та Підлюто-
му, санаторії в с. Черче, коло Рогатина, лічни-
ці – народна лічниця по вулиці Озаркевича 
ім. Митрополита Шептицького, для якої був 
куплений рентгенівський апарат «Сіменс». 
Заснував Львівську греко-католицьку бого-
словську академію, Богословське наукове 
товариство, Український католицький уні-
верситет. Зі свого фонду видавав стипендії 
здібним студентам та оплачував навчання 
за кордоном. Відстоював ідею університету 
у Львові, підтримував діяльність приватних 
шкіл, товариство «Просвіта», «Рідна школа», 
НТШ, об’єднання «Пласт» тощо. 

Великий меценат Андрій Шептицький 
любив сакральне мистецтво, допомагав мо-
лодим художникам, збирав ікони та подару-
вав українському народові 15 тисяч експона-
тів, заснував Національний музей у Львові, в 

якому знаходиться до 100 тисяч експонатів. 
Викупив Богородчанський іконостас і повер-
нув його Україні з Варшави, який милує люд-
ське око в Національному музеї та передав 
музеєві понад 3 тисячі книг. З великою ша-
ною відзивався про будівничих дерев’яних 
церков.

Митрополит Андрей передбачав знищен-
ня УГКЦ більшовиками, але закликав мона-
хів не відступати від віри. Вірив і був впевне-
ний в могутності та величі України. 

Слово отця Севастіяна заставило задума-
тися аудиторію викладачів і лікарів, порину-
ти у роздуми, викликало сльозу та шану до 
пророчого Митрополита.

Великий меценат, якому немає рівних в 
Україні є прикладом для державних мужів, 
духовенства, правників, викладачів, лікарів 
та інших.

Нехай Боже зерно, кинуте отцем Севастія-
ном у наші душі, проросте рясним жнивом. 

Лікар-педіатр, викладач-методист  
У. Весклярова

 зі слів доктора богослов’я  
отця Севастіяна Дмитруха

«Здобувайте coбi просвіту, мої рідні Браття. 
Працюйте над нею усильно – цініть її. 

Тільки пам’ятайте, що справжня наука
 не може противитися науці Христа – 

так як правда не може противитися правді”
 (Твори, т. I, с. 13).

Митрополит Андрей Шептицький

2015 рік в Україні був приурочений видат-
ному діячеві українського народу, духовному 
наставнику Греко-Католицької Церкви ми-
трополиту Андрею Шептицькому.

Митрополит Андрей Шептицький — лю-
дина широкого світогляду і незламної волі. 
Він міг зробити блискучу світську кар’єру, 
проте присвятив себе духовному служінню. 
На його долю випало багато випробувань, 
але, незважаючи на це, він ніс слово правди. 

 Митрополита турбувало багато питань, 
серед яких і проблеми виховання підрос-
таючого покоління. Своїми пастирськими 
листами, промовами, власним прикладом 
він намагався прищепити молоді найкращі 
чесноти.

У ПаЛатаХ ВЕЛиКоГо МитроПоЛита
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 Саме минулого року ми відзначали 150 
років з дня народження цієї легендарної по-
статі. Осторонь цієї події не залишились і 
учні с. Теофіпілка, що на Тернопільщині. 
Парох місцевого храму, о. Омельян Кобель, 
організував змістовну і цікаву поїздку в міс-
то Львів, а саме в церкву Святого Андрія, 
монастир Святого Онуфрія, собор Святого 
Юрія. Хочеться більше зупинитись на відві-
динах останнього.

Греко-католицький архикатедральний 
собор Святого Юрія – величний рококовий 
архітектурний ансамбль XVIII століття (до 
нього входять собор, дзвіниця, митрополичі 
палати і капітульні будівлі) домінує на висо-
кому узгір’ї над Львовом, чудово поєдную-
чись із міським ландшафтом.

Уперше на цій горі церкву з печерним мо-
настирем збудував у XIII ст. галицько-волин-
ський князь Лев Данилович для свого дядька 
Василька, котрий вирішив відійти від справ 
світських і присвятити своє життя служін-
ню Богові. Сучасний ансамбль у стилі ро-
коко збудований у 60-х рр. XVIII ст. зодчим 
Бернардом Меретином. Вихований у дусі 
західноєвропейських архітектурних тради-
цій, Меретин при зведенні храму використав 
також і традиції українського сакрального 
мистецтва.

Пройшовши крізь браму, оздоблену алего-
ричними фігурами Римської та Грецької цер-
ков, ми потрапили на велике подвір’я храму. 
Ліворуч височить головний фасад катедри з 
могутнім порталом і фігурами святих Атана-
сія і Лева Шептицьких – архиєреїв, котрим і 
завдячує своє існування святиня. Аттик над 
порталом увінчаний скульптурною групою 
«Юрій Змієборець». Це геніальний твір мит-
ця Івана Пінзеля, найкращий зразок львів-
ської скульптури XVIII ст., що стоїть в одно-
му ряді з шедеврами світової пластики. 

Інтер’єр храму вразив нас багатством і 
різноманіттям іконопису. На особливу увагу 
заслуговує діяльність видатного художника 

XVIII ст. Луки Долинського, – він намалював 
ікони вівтаря з постатями пророків, які від-
значаються шляхетністю образів, трактова-
них з позицій гуманізму. У кіоті лівого нефу 
ми споглядали цінну реліквію – ікону Тере-
бовлянської Матері Божої XVII  ст. 1663  р. з 
очей Богородиці 40 днів текли сльози, як 
попередження про турецьку облогу міста. 
Вдруге ікона заплакала 1704 року, коли швед-
ський король Карл XII загарбав Львів. До на-
ших днів ікону покриває срібна риза, справ-
лена ігуменом теребовлянського монастиря. 

У підземній частині собору – крипті – зна-
ходяться саркофаги найвизначнішого діяча 
Греко-Католицької Церкви митрополита Ан-
дрея Шептицького та інших ієрархів. Саме 
тут ми провели спільну молитву, яка наза-
вжди залишиться у наших серцях.

Після повернення додому ми ще довго 
були вражені розповідями про те, як Андрей 
Шептицький зумів об’єднати у вірі, любові до 
Бога весь український народ.

Ми, учні Теофіпільської школи, щиро дя-
куємо о. Омельяну за прекрасну поїздку по 
духовних місцях нашої Батьківщини. 

Іваник Христина,
Учениця 10 класу  

Теофіпільської ЗОШ І-ІІІ ст.
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БожЕ, дай, ЩоБ УсІ БУЛи одНо

О Всемогутній Боже єдиний,
Глянь оком щирим на Україну,
В злиднях й недолі не дай сконати,
Лютому ворогу нас розтоптати.

Люблячий Батьку, ми – Твої діти,
Скільки червоні пута терпіти?!!
Здійми кайдани, розправ нам крила,
Тяженький хрест вже нести несила.

Гатять із градів, кругом руїна,
Зболіла, чорна рідна Вкраїна.
Почуй нас, Боже, що на висотах,
Земля втомилась приймать «двохсотих».

Не плач, Вкраїно, не плач, рідненька,
На світ з’явилось Дитя маленьке.
В земних темностях зоря сіяє,
Спаситель світу до нас ступає.

ЛиКУє НЕБо – зЕМЛя КоНає
Любов ДІВЧУР, м. Червоноград

Ісусе милий, Божа Дитино,
Зійди, маленький, на Україну.
Дай нам, серденько, краплю надії,
Віддай в обійми Діви Марії.

О Мати Божа, Матусе наша,
Скільки ще пити цю гірку чашу?!!
В Різдво Христове гірко страждаєм,
Ликує Небо – земля конає!

Різдво Христове йде до нас в хату,
Забудьмо чвари, люби брат брата.
Та за Росію молімось, люди,
Хай Бог наверне, гріхи забуде.

Дитятко Боже усі витаймо,
До свого серця Його приймаймо
Христос родився в яслах на сіні,
Мир подарує Він Україні!

Святий Йосафат Кунцевич по-
єднав усіх вірних м. Рави-Руської 
в храмі Великомученика Юрія з 
нагоди першої річниці, коли до 
храму прибули мощі Святого 
Йосафата. Відбулася дев̓ ятниця.

Впродовж дев̓ яти днів, по-
чинаючи з 16 листопада 2015 
р. вірні всіх церков і костелу 
зранку і вечером відмовляли 
дев̓ ятницю, вервиці, слухали 
науки отців. Кожного дня пра-
вилася Служба Божа, сповідь.

В неділю 22 листопада  з вірни-
ми усіх церков та лампадками і 

свічками при світлі місяця, від-
бувся хресний похід з мощами 
довкола церкви під спів: «Святий 
Йосафате, моли Бога за нас». 

В день Святого Йосафата 
архиєпископа Полоцького – 
25  листопада відбулась Служба 
Божа, мирування та роздача об-
разочків.

Кожний, хто був у церкві 
,міг прикластися до мощей і 
помолитися, щоб Господь за за-
ступництвом Святого Йосафата 
боронив нашу Церкву, Україну, 
від ворогів, щоб усі були одно.
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Комуністичну партію в Україні заборонено
16 грудня 2015 р. Окружний адміністративний суд м. Києва завершив роз-
гляд справи за позовом Мінюсту до Комуністичної партії України про забо-
рону її діяльності. Справа розглядалась за участю третьої особи – Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини. Суд задовольнив позов 
Міністерства юстиції України у повному обсязі, заборонивши діяльність 
Комуністичної партії України. 

Нагадаємо, Церква неодноразово засуджувала комунізм. 
Його офіційне засудження прозвучало в енцикліці Папи Пія XI 
«Divini Redemptoris», опублікованій 19 березня 1937 р. з підзаго-
ловком «Про безбожний комунізм і про християнську соціальну 
доктрину». 

В Україні створену нову єпархію УГКц
У п’ятницю, 11 грудня 2015 р., у Ватикані повідомлено про те, що Святі-
ший Отець поблагословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про створення 
Кам’янець-Подільської єпархії з осідком в м. Хмельницькому, виокремивши 
її з території Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та підпорядкувавши її 
цьому митрополичому осідкові. 

Юрисдикція тодішньої Тернопільсько-Зборівської єпархії по-
ширилася на терени Хмельниччини згідно з рішенням Синоду 
Єпископів УГКЦ, що відбувся у вересні 2003 року. У 2011 році 
цю єпархію було піднесено до гідності архиєпархії та митропо-
личого осідку. Душпастирська опіка на Хмельниччині дотепер 
координувалася через Хмельницький та Кам’янець-Подільський 
деканати.  

Після зустрічі з Папою подолала рак
У 12 річної Ґрейсі Вест «раку не виявлено» — 13 грудня звітувала американ-
ська «CBS». Рік тому дівчинка за сприяння однієї з благодійних організацій 
вирушила до Ватикану на зустріч зі Святішим Отцем та отримала його бла-
гословення. «Саме воно й допомогло!» — переконані батьки й сама дівчин-
ка, позаяк 9 курсів хіміотерапії очікуваних результатів не принесли. 

У Ґрейсі діагностували нейробластому, злоякісну пухлину сим-
патичної нервової системи. Мати дівчинки розповіла, що часто 
вона запитувала Бога: «Чому я? Чому ми?», аж знайшла для себе 
відповідь — знову ж таки, у питанні: «А чому не я? Чому не ми?» 
Родина почала молитися про віру та сили у стражданні. 

Коли дівчинку запитали, про що вона мріє, Ґрейсі відповіла, що 
має лише одне бажання — зустрітися з Папою Франциском. На зу-
стрічі з Понтифіком Ґрейсі супроводжував брат; він також зняв цей 
надзвичайно зворушливий момент на свій мобільний. Ґрейсі нази-
ває своє одужання «різдвяним чудом» та розповідає, що всі ці події 
передусім зміцнили її віру. 
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оздоровлення, яке спонукало відомого актора 
алека Ґіннесса стати католиком 
Відомий англійський актор сер Алек Ґіннес, якого багато людей знають че-
рез роль Обі-Ван Канобі у фантастичному серіалі «Зоряні війни» у 42-річно-
му віці разом із своєю сім’єю перейшов з англіканства у католицтво. 

Сталося так, що його син Метью захворів на поліомієліт і, зда-
валося, ніщо уже не могло врятувати його рідну дитину. У той час 
Ґіннесс почав заходити на молитву до католицької церкви. У ньо-
му точилася велика духовна боротьба. Актор наважився Богу по-
ставити умову: якщо Ти оздоровиш мого сина, то для мене це буде 
знак, що католицька віра – правдива.

Після цього всупереч усім очікуванням лікарів Метью одужав. Це 
спонукало сім’ю Ґіннесів почати відвідувати католицькі катехези і 
через рік часу сім’я Ґіннессів з’єдналася з Католицькою Церквою.  

Фермер «намалював» трактором картину, 
присвячену року Божого Милосердя
Сільскогосподарська провінція Верони Кастагнаро, на півночі Італії, стала 
виставковим простором для нового виду мистецтва. 

Італійський «земельний» художник Даріо Гамбарін створює 
неймовірні роботи на полі, присвячені Ювілею Милосердя. Його 
робота, розміром 24 000 квадратних метрів, показує страждання 
Христа, котрі свідчать про біди всього людства. Під картиною — 
текст з нагоди пам’ятного року: «Jubilaeum Misericordiae 2015-2016». 

Це найновіша з картин художника з серії «мистецтва на землі». 
Його робота має широкий спектр від сучасного мистецтва до ре-
лігійних образів в портретах знаменитих осіб, у тому числі Папи 
Франциска і Нельсона Мандели.  

У Колумбії представлений найбільший 
різдвяний вертеп у світі 
Найбільший у світі різдвяний вертеп відкрився в колумбійському місті Бу-
караманга. На площі приблизно в 18 000 квадратних метрів, або більшій ніж 
два футбольних поля, 120 акторів відтворюють 35 біблійних сцен, а також 
реконструкцію побуту та одягу в стародавньому Єрусалимі. Центральна 
експозиція – народження Ісуса Христа.

«експозиція Різдва була створена з метою сімейного святкуван-
ня і підтримки таких цінностей як мир, любов і доброта», – цитує 
видання слова одного з творців вертепу Бафіана Рохаса.

На будівництво будівель, декорацій і макетів тварин пішло 400 
тонн будматеріалів. Панорамна експозиція чотири рази відзначена 
в Книзі рекордів Гіннесса, в тому числі як найграндіозніше у світі 
Різдвяне дійство і «найживіша» реконструкція біблійних персона-
жів і подій. 
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…Відгомін моєї молодості – ніщо з тим від-
лунням, яке прилетіло з більш як столітньої да-
лини, і я почув у телефоні жіночий голос:

– Це пан Петро? Вам дзвонить сестра Анісія з 
Австралії…

– З Австралії? Сестра?
– Так…Але зараз я у Львові, ми можемо зу-

стрітися?
І ось переді мною постала невисока, зграбна, 

на декілька літ старша од мене черниця Чину 
святого Василія Великого сестра Анісія, а для 
мене – сестра кревна: її баба (Параска) і моя баба 
(Анна) були рідними сестрами. 

У початкових розділах цієї книги я розповідав 
про виїзд Анни Надачковської та її трьох сестер 
(з батьками) до Арґентини. Через три роки вони 
повернулися до Пужник, а сестра Параскева з 
чоловіком залишилася в Апостолес. І народила 
там дванадцятеро дітей. Першим появився на 
світ Божий Василь, другим Іван (або Теодор), 
третьою Марія – мати Анісії, яка у серпні 1925-го 
дев’ятнадцятилітньою вийшла заміж. 

А через три місяці сталася трагедія: Параска 
померла. Вона вже мала десятеро дітей, у листо-
паді народила близнят. Після пологів спливала 

кров’ю; та на це не звернули уваги, бо гадали: 
так має бути, адже двоє немовлят зразу, – і через 
кілька днів жінки не стало. Вона мала сорок літ. 
Сиротами зостались дванадцятеро дітей. Що-
правда, з близнят один хлопчик невдовзі помер, 
а другий, Омелян, вижив.

І тут постала проблема: хто опікуватиметься 
дітьми? Священик попросив заміжню Марію 
на три місяці посісти місце мами, а за той час її 
батько, вдівець Михайло, має знайти собі нову 
дружину. Михайло бажав дотримати жалобу, та 
задля дітей погодився.

Марія повернулася в родину, аби доглядати 
менших братів і сестер. Спала з ними у великій 
кімнаті – і щоразу, протягом сорока днів, до них 
навідувалась покійна мама (Параска). Вночі Ма-
рія чула, як двері в сінях відчинялися, і небіжчи-
ця вступала до спальні (виглядала як жива), під-
ходила до кожної дитини, накривала й виходила. 
Виходила через вікно. В цей момент було чути 
ангельський спів… (В сім’ї думали, що серед ан-
гелів є і покійне близнятко).

То було вночі. А вдень Параска неодноразово 
появлялась на подвір’ї, де бавились діти. Вони її 
бачили, бігли назустріч, але вона застережно ви-

ІсторІї, ПрожитІ триЧІ  
(розділи книги)

Петро ШКРАБ’ЮК

2015 рік для дописувача “Місіонаря”, історика Василіян-
ського Чину Петра Шкраб’юка був щедрий на книги. Це 
своєрідна поетична візитівка для Крехівського монасти-
ря п. н. “Крехів у вінку сонетів: історична хроніка” (Жовк-
ва: Місіонер, 2015. – 56 с.), збірка нових поезій “Усе на 
світі таїна” (Львів: Українські технології, 2015. – 220 с.); у 
цьому ж видавництві світ побачила ґрунтовна книга “Іс-
торії, прожиті тричі: події, документи, спогади” (444 с.). 
Пропонуємо розділи з цієї надзвичайно місткої і цікавої 
книжки, тим паче, що він стосується нашого Чину.

Сестра Анісія про незвичайні колізії в сім’ї
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ставляла наперед руки долонями вперед: мовляв, 
не можна – і діти розгублено зупинялися…Па-
раска проминала їх, прямувала до криниці, пила 
воду і, поклавши руку на груди, казала: “О, яка 
добра вода!” Затим зникала в саді… І так було 
продовж сорока днів. 

Поступово діти усвідомили, що їх мами між 
живими нема – і почали боятися. Дійшло до 
того, що не хотіли йти спати. І тоді їхній батько, 
Михайло, який не йняв віри про з’яву покійної 
дружини, сам пішов ночувати до дітей. І пере-
свідчився, що то не вигадка. Коли ж двері відчи-
нилися, і він угледів Параску, то не перелякався, 
а запитав:

– Усе, що живе, нехай хвалить Господа!
І почув:
– І я хвалю Господа!
Переконавшись, що з’ява не від лукавого, Ми-

хайло запитав:
– Чого душа бажає?
– Дай на одну Службу Божу, і я не буду вам 

більше докучати.
Якраз сповнювалося сорок днів. Михайло ви-

конав бажання небіжчиці, і вона вже більше не 
приходила.

Для сухого раціоналіста такі неймовірні ви-
падки – фантазія, галюцинації. І все ж я навів їх у 
такому вигляді, як мені оповіла сестра Анісія, до 
того ж монахиня, людина особливо побожна, а 
їй розповіла безпосередній свідок цих містичних 
подій – мама Марія. Були й інші незвичайні (як 
також трансцендентні) випадки.

Так-от. До трьох місяців Михайло Семчук 
таки напитав дівчину, яка погодилась стати його 
жінкою і матір’ю осиротілих дітей. Він поїхав у 
гори, і в одному селі, – Сироасуль, тобто Сині 
гори, – знайшов, і не без допомоги тамтешньо-
го священика, вісімнадцятирічну Меланію, яка 
була молодша від Марії. До її приїзду Марія під-
готувала малечу, яка стала рядочком уздовж до-
роги і дуже тішилася. Бо Марія сказала: “Зараз 
приїде ваша мама”. І от показався віз з Меланією. 
Як тільки діти побачили її, то закричали: “То не 
наша мама!” – і розбіглися…

Проте Меланія виявилась дуже лагідною та 
справедливою. І з нею Михайло Семчук ще мав 
дванадцять (!) дітей. І всі вижили. “Знаю, – роз-
повідала Анісія, – що були Павло, Григорій, Те-
реса, Петрунеля… Я завжди тяжко відрізняла 
їх, бо всі були тісно об’єднані, рідні, ніхто ніколи 
не сказав: ти від тої чи тої мами. Я сама до деся-
ти-дванадцяти літ не знала, що Меланія – то не 
справжня бабця. Аж потім довідалась від мами”. 

До свого одруження мама Анісії мріяла стати 
черницею. На жаль, в Місіонес не було сестер-
василіянок і взагалі жодних монахинь. Тому-то 
тутешній парох з двадцяти дівчат-кандидаток ви-
брав п’ятьох і відправив до Бразилії, де були чер-
нечі осередки. Марія мала їхати в другому турі. Та 
за пару місяців усі п’ять дівчат повернулися, і Ми-
хайло Семчук не дозволив Марії їхати: “Я не хочу, 
щоб ти наробила мені сорому”. І до трьох місяців 
підшукав їй хлопця – Володимира Шевчука.

Коли Володимир перший раз прийшов до 
Семчуків, то Марія сховалася під ліжком. Вона 
не хотіла одружуватись, оскільки не могла відмо-
витись від задуму стати монахинею. Та врешті-
решт скорилася. І вийшла заміж. Бо сприйняла 
батькове бажання як Божу волю. Однак молила-
ся, щоб доньок, яких буде мати, Господь взяв на 
свою службу – дав їм чернече покликання… 

І тут знову маємо явне свідчення Божої бла-
годаті. Марія і Володимир, крім двох синів (Йо-
сифа, Маріана), народили двох дочок – Рожу та 
Вероніку. І обидві стали монахинями – сестрами 
Василіянського Чину. Рожа отримала чернече 
ім’я Діонісія, а Вероніка – Анісія. 

“У нас була середульша сестричка Тереня-Ан-
на, але Бог у два рочки забрав її в ангели – інакше 
вона б теж пішла в монастир, – згадувала Анісія. 
– В цьому я певна. Бо щойно ми склали довічні 
обіти, як мама призналась нам, тобто мені й Ді-
онісії, що вона ще перед народженням посвяти-
ла нас Богові. Ми запитали, чому не сказала нам 
того раніше? Вона відповіла: “Щоб ви не були 
примушені моїм бажанням”. 

Далі буде…
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Народилася с. Володимира в 1929 р. в 
с. Підпечери Тисменицького р-ну Івано-
Франківської обл. у звичайній сім’ї селян-
землеробів. Найважчі часи були в період 
воєнних облав: були поляки, потім москалі 
(1939 р.), а згодом німці 1941 р. 

У 1944 р. Почалася облава «Красної Армії» 
в нашому селі. Більшовики почали робити 
чистку: вивозити селян, молодих хлопців на 
заслання. Мій тато сховався на стриху. Мені 
було 15 років. Якраз тоді народився брат, і 
треба було робити хрестини. Я плакала, бла-
гала представників з району, які приїхали по 
мого тата, щоб не забирали його. І вони його 
відпустили. Я молилася сильно до Матінки 
Божої, і Вона допомогла. 

Пригадую собі ще перед тим я також силь-
но молилася до Матері Божої за свою маму, 
яка сильно захворіла на легені. І молитва 
була почута. Тато відвіз маму на рентген, і лі-
карі були здивовані позитивними результа-
тами: мама була здорова. Лікар сказав до нас 
з татом: «Напевно у вас в родині хтось має 
велике щастя, або сильно молиться, що Бог 
його почув, і ваша мама чудесним способом 
вийшла з тієї важкої недуги».

У селі часто були випадки, що свої зда-
вали своїх. Одні одних боялися, не довіря-
ли навіть найближчим. Так сталося, що й 
сільський голова не раз видавав невинних 
людей, і їх вивозили далеко на заслання як 
ворогів народу. Пізніше бандерівці вбили 
його. 

сЕстра ВоЛодиМира (МарІя) тЕЛиЧКаН, ЧсВВ: 
ВІрНІсть БоГоВІ НЕ зЛаМаЛи  
НІ сиБІр, НІ ВоєННІ ЛиХоЛІття

с. Володимира Теличкан, ЧСВВ – сьома зліва
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Одного дня тато з мамою здавали свою нор-
му збіжжя за приписами державних законів. 
Потім заплатили секерацію. Декілька днів по 
тому приходять до нашої хати представники 
державного апарату і кажуть до тата: «Зби-
райтеся! Їдете на Сибір!» Вони представили 
якесь безпідставне звинувачення батькові в 
антидержавній діяльності. Хтось із села до-
ніс на нього за гроші. Нас настрашила така 
звістка. Але виходу не було. Ніякі благання 
на цей раз не допомогли. Треба було збирати-
ся в дорогу. Тато, мама я і брат нашвидкуруч 
зібрали найнеобхідніші речі та й поїхали до 
Коломиї. А звідти товарним поїздом нас по-
везли в далекий Сибір. Сестра втекла і зали-
шилася тут. Вона пропонувала мені втекти 
разом з нею, але я не хотіла відпускати маму, 
тому вирішила їхати разом з усіма.

Ми їхали майже місяць. Доїхали потягом 
до річки Сени, а через річку – пароплавом. 
А потім вантажними машинами нас повез-
ли далі в Селемджинський район Амурської 
обл. Там було багато вивезених українців, і 
також з нашого села. У цій місцевості дуже 
сурові погодні умови: майже круглий рік 
зима – з вересня до квітня. До нас, українців, 
там ставилися як до дешевої робочої сили, 
часто принижуючи елементарну людську 
гідність, ставили недосяжні робочі плани, 
вимагали надзвичайної продуктивності та 
якості праці. Незалежно від статі, всі ходили 
на роботу на лісоповал. Це була важка пра-
ця, після якої ми були дуже виснажені. Нам 
дали пилку в руки і твердо наказували заго-
товляти дрова 6 метрів довжиною. Я з роду 
не тримала пилки в руках, тому не вміла нею 
добре користуватися, а тут прийшлося різа-
ти. За неякісну роботу накладали штрафи та 
різноманітні покарання. Наприклад, за одне 
завішене дерево стягували штраф 5 рублів. А 
це було дуже багато. Одного разу ми з напар-
ницею з Косівського району зрізали дерева, 
і за день ми завісили 5 модрин. Тато мусів 
платити 25 рублів за мене. Десять років я з 

батьками і братом перебувала у Сибірі. Важ-
ка праця, брак елементарних речей, суворий 
клімат були не так обтяжливими, як те, що 
не було можливості висповідатися. Нікого зі 
священиків поряд не було. 

Нас відпустили завдяки оскарженню, яке 
подала моя сестра Ольга, та, що залишилася 
в Україні. Одного разу до неї підійшов її зна-
йомий і сказав: «Олю, давай я напишу скаргу, 
що твого тата з родиною вивезли безпідстав-
но». І вона написала. Незадовго після смерті 
Сталіна почали переглядати справи вивезе-
них. Якось приходить до нас лист з міліції 
з повідомленням, що нашу справу взяли на 
розгляд. Переважно з Сибіру людей поверта-
ли не у рідні помешкання, навіть не в рідну 
область. А навпаки, людей із Заходу селили 
на Схід: на Донеччину, Луганщину тощо. А 
нам дозволили їхати до своєї рідної хати. Всі 
ми звичайно дуже зраділи, що не прийдеться 
їхати знов на чуже місце, що знову поверне-
мося на рідний поріг, у свою оселю, де прохо-
дило дитинство, де все дихало молитвою та 
рідними українськими звичаями. Повернув-
шись додому, ми не застали нічого вцілілого: 
майно було конфісковане, хата та подвір’я за-
недбані. Хату розікрали, навіть каміння з-під 
хати позабирали. За відібрану корову нам по-
вернули, правда, 150 рублів. 

У Сибірі я сильно простудила ногу. На два 
роки я поїхала в санаторій на лікування до 
Ворохти. Лікар Крижановський поклав мені 
на ногу звичайний гіпс, і невдовзі виписав, 
бо хотів за лікування грошей. А грошей у нас 
не дуже було, бо витратили багато на дорогу 
з Сибіру додому. Я продовжувала проживати 
у Ворохті. Півтора року я з ліжка не вставала. 
Потім півроку на костилях ходила. 

Там, у санаторії, була зі мною на лікуванні 
дружина одного священика Стрельбицького. 
Вона знала священика з мого села, якого теж 
вивезли на Сибір. Я розповіла цій жінці про 
те, що я 10 років не сповідана і дуже хотіла б 
до сповіді. І вона сказала, що може написати 
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до свого чоловіка листа, і він приїде та й ви-
сповідає. Вона мені довіряла, а я їй. На другий 
день отець приїхав. Я висповідалася зі всьо-
го свого життя. Отець написав мені молит-
ви, дав вервицю. А я ще не вміла молитися 
на вервиці. Пані їмость мене навчила. Я все 
ходила до того отця на Службу Божу. Він від-
правляв по хатах в Івано-Франківську. Туди 
ходили також сестри. Там я познайомилася 
з владикою Павлом Василиком, теперішнім 
Митрополитом Володимиром Війтишиним, 
владикою Миколою Сімкайлом. 

У 1972 р. після Служби Божої до мене піді-
йшла одна сестра Євхаристка і запропонува-
ла мені вступити до їхнього Згромадження. 
Я погодилася. Там відправляв о. Петро Біль. 
Він мені дав облечини, а через якийсь час 
тимчасові обіти.

Одного разу владика Павло відправляв в 
с. Надорожній. Було може з 10 людей. При-
їхала міліція. Ми закрилися в хаті. Думаємо, 
що робити. Я дала владиці велику хустку, а 
інша жінка мала дві спідниці, і дала одну вла-
диці. І владика скрито вийшов чорним ходом 
закутаний в хустку та спідницю. Коли ввій-
шла міліція до хати, почали вперто шукати і 
питати за отцем («попом», як вони його нази-
вали). А всі дружно потвердили, що ніякого 
«попа» тут нема. А тим часом отець спокійно 
пішов собі. 

Пізніше я почала ходити на Службу Божу 
до Стрельбицьких. Якось я зустрілася з 
с. Маркіяною, ЧСВВ, яка запропонувала мені 
перейти до Василіянок. Вона запросила мене 
на зустріч з владикою Павлом і поговорити з 
ним. І я запиталася владики, чи можна мені 
переходити до Василіянок. Він сказав, що 
можна, але треба йти до владики Дмитерка. 
Я відчула велике покликання до Сестер Ва-
силіянок. Ми з с. Маркіяною пішли спочатку 
до матері Мирослави, ЧСВВ. Вона мене при-
йняла до Чину, і сказала, що вже не треба йти 
до владики Дмитерка. Батьки мої вже повми-
рали: тато помер в 1970 р., а мама в 1972 р. До 

Василіянок я вступила в день св. Макрини 
(1  серпня 1972 р.). Тут я вже навчилася чи-
тати, користуватися церковними книгами, 
розуміти Службу Божу. Мати Мирослава 
дозволила мені прийняти облечини, які вді-
лив мені о.  Єронім Тимчук, ЧСВВ, а також 
пізніше перші обіти. Вічні обіти я скала вже в 
1993 р., коли Церква вийшла з підпілля. 

До 2002 р. я жила в себе вдома в с. Підпече-
рах сама. В мене були Найсвятіші Тайни, від-
правлялася часто Служба Божа. Або владика 
Василик, або владика Сімкайло приїжджали 
до мене. Владика Війтишин одного разу при-
їхав машиною серед білого дня на Великдень, 
який тоді випав у травні. Відправили Службу 
Божу, потім маївку. Машина стояла надворі, 
всі бачили її, але нічого не казали. Сусіди 
знали, що в мене правлять Службу Божу, од-
нак ніхто не доносив на мене.

Сестри не раз приїжджали до мене і про-
сили йти жити до монастиря, але я не хотіла, 
бо переживала за свою хату. Якось я натрапи-
ла на слова у Святому Письмі: «Хто любить 
батька або матір більше, ніж мене, той недо-
стойний мене» (Мт. 10:37). Я подумала собі, 
що хату все одно колись прийдеться лишити, 
з собою не заберу. І в 2002 р. так я перейшла 
жити до монастиря Сестер Василіянок у Іва-
но-Франківську. Тут вже було близько 30 сес-
тер. Хату переписала на доньку свого брата. 
У монастирі мене завжди брали на роботу 
в полі, господарстві. Праця тісно переплі-
талася і освячувалася спільною молитвою. 
Кожного дня Служба Божа, Святе Причастя, 
Вервиця. Я складаю щиру подяку Богові за 
Його прещедре милосердя, Матері Божій, до 
якої молюся ціле життя, і яка мене ніколи не 
опускала, особливо в найтяжчі хвилини мого 
життя, за Її материнську любов і опіку. Мо-
люся завжди за живих і померлих, які най-
більше потребують Божого милосердя.  

Розповідь слухав і записав  
о. Віталій ПОПАДЮК, ЧСВВ 
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БоГ НародиВся (на мелодію «Бог ся раждає»)
о. Миколай Микосовський, ЧСВВ

Бог народився…
Кожен мусить знати,
Що Ісус – імення,
А Марія – Мати.

Приспів:
Зірка блима серед тьми,
Блиск її земельку вмив.
Поруч Бога ослик, віл
І люд, повен добрих діл.
Завітало свято,
Ми з небесним Братом…
Зустрічаймо спільно празник цей.

Пастухи убогі
Серце чисте дали.
Мудреці прибули,
Залишивши зали…

Пр.:

Вмить почали пісню
Ангелята щиро.
Близько Спаса ладан,
Золото та миро.

Пр.:

Йосиф на долівці
Розпалив багаття;
Повива синочка,
Робить все з завзяттям.

Пр.:

Любі християни,
У вертеп спішімо:
Там Христос в чеканні…
Лиш не стіймо німо!

Пр.:

Кличе людство Вифлеєм
Кличе людство Вифлеєм –

Всіх, у кого віра є...
Обійняло світ хлоп’я –

Скарб, опора християн.
 

Уночі враз пастухів
Розбудив надземний спів.

Завітали до стаєнки,
Де малятко поруч неньки.

Славнозвісні мудреці
В сяйво ринули суціль.
Зірка путь вказала їм.

Йшли степами, крізь гаї.

В розкошах плюгавець Ірод
Загубив любові ліру...

Кров безвинних діточок
Повз шалений лилась крок.

Вмилася душа болотом.
Пекла князь брудну за плотом

Силоміць запхав у міх.
Не розкаявся? А міг...

Спас став вбогим, був багатим,
Аби спільно царювати;

Прихилити висоту,
Вмерти та піднятись тут!

 

КЛиЧЕ ЛюдстВо ВиФЛЕєМ

раХІЛь
Надія ГАВРИЛЮК, м. Київ

Чи то голос у храмі, чи ридання у Рамі? 
Чи гірке голосіння, мов вода раптом згіркла?

Плач роз’ятрює тугу, сум роз’ятрює рани,
День зникає у тіні – враз зривається зірка.

Доля вражена смутком. Як ридання спинити?
Не бажає потіхи, за дітьми серце крає...

Їй здається – обірвано голосів ниті
Вражими чобітьми, і рятунку немає. 

Їй здається, що руки і ноги безсилі,

Зір спинився назавжди на єпітрахилі: 
Сім хрестів, мов щоденне страждання її, 

Таїнств сім, що спізнала в душевнім вогні,
І постійна надія на милість Господню,

Що до неї, Рахілі, Сам озветься сьогодні:
– Стримай очі від сліз, голосити скінчи,
Бо не марний у неба постійний твій чин,
Всі хрести поклади на потоки життя – 

Осолоджу їх Сам, верну кожне дитя. 
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с. Еммануїла МАЙКА, ЧСВВ

У житті кожного з нас є присутні: добро і 
зло, любов і ненависть, а також є періоди 
внутрішнього піднесення і духовного 
спустошення, порожнечі. Тоді ми шукаємо 
в комусь або в чомусь заспокоєння, 
розради, підтримки чи просто поділитися 
якоюсь радісною новиною. Отож і я хочу 
поділитися своєю радістю, яку пережила у 
Тайні святої Сповіді. 

Мені тоді було вже майже 22 роки. Була 
практикуючою християнкою. Завжди моли-
лася, ходила до церкви. Кожного разу стара-
лася прибирати церкву, словом, горнулася 
серцем до Бога. Та час від часу переймалася 
своїми гріхами, провинами і навіть тими, з 
яких давно висповідалася. Деяких моментів 
свого життя не могла собі пробачити,тому 
не любила себе, часто обурювалася на себе 
з цього приводу і закривалася в собі, тобто 
вела постійну боротьбу між тим, як розумі-
ла життя і як вчить жити Христос. Через те 
в душі зроджувалося постійне занепокоєння, 
страх, сильна недовіра до Божої любові, ми-
лосердя і прощення. 

І ось, коли знову готувалася до сповіді, 
мені стало дуже тяжко на душі. Здавалося, 
що мої гріхи є важким, величезним каменем, 
який придавлює мене до землі і не дає навіть 
звести очі вгору. Тому знову боялася йти до 
сповіді. Та сильне, щире прагнення прийня-
ти Ісуса до свого серця, перемогло мій страх, 
зневіру, сумніви і я вирішила нарешті при-
ступити до Тайни Покаяння.

І сталося те, чого ніколи не очікувала, ані 
не сподівалася. В церкві було багато людей 
до сповіді, тож я стала в чергу. Занурюючись 
думками у свої гріхи, переживала і боялася, 
тому пропускала усіх, а сама ішла назад і так 

було кілька раз. Всі люди вже висповідалися. 
Останньою до сповіді пішла я. З опущеною 
головою і понурим виглядом обличчя, піді-
йшла до священика. Мені було страшно на-
зивати свої гріхи, які з переляку всі забула. Та 
якось в одній хвилині мої очі зупинилися на 
Кивоті. Вдивляючись у Кивот, в якому є при-
сутній Живий Христос, відчуваю як моє серце 
прошиває іскра невимовного, незбагненного і 
ні з чим незрівнянного Божого Милосердя, 
Любові, тепла і доброти. Душа наповнилася 
радістю, спокоєм і миром. Як святого Йоса-
фата прошила іскра Божої Любові із хреста, 
так мене прошила іскра Божого Милосердя 
від Євхаристійного Ісуса. А мої гріхи видали-
ся як маленька піщинка піску, яку Люблячий 
Ісус очищає і прощає. Спокійно і в розкаянні 
серця, закінчила сповідь. Душа моя раділа, я 
ціла була переповнена глибокою вдячністю 
Люблячому і Милосердному Богові.

Тому, ділячись своїм досвідом, запрошую і 
вас не боятися прийти до Христа з розбитим 
серцем. Він наповнить своїм Милосердям, 
пригорне до свого Серця ніжною любов’ю, 
зцілить і загоїть рани кожного, хто до Нього 
прийде, бо ми всі є Його діти. 

 Нехай буде вічна слава і подяка Тобі, Гос-
поди, наш Боже, за Твою Любов і Милосердя 
до нас грішних! 

БожЕ МиЛосЕрдя
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Ярослав НОГАЛЬ

 Один чоловік мав двох синів. Звернувшись 
до першого, він мовив: – Піди, дитино, нині 
працювати у винограднику. Той озвався: – 

Піду, Господи, – і не пішов.
Звернувшися до другого, сказав так само. А 

цей відповів: – Не хочу. Але потім, розка-
явшись, пішов. Котрий з двох учинив волю 

батька? (Мт. 21:28-31)
 
 Вже перед самим закриттям дверей, до са-

лону тролейбуса, поставивши спочатку на під-
ніжку сумку, піднялася худенька стара жінка 
і, підійшовши до поручня, покірно стала ди-
витися у вікно. Ярослав, який сидів недалеко 
від неї, озирнувся навколо і, побачивши мирно 
сидячих декількох молодих людей з навушни-
ками у вухах і мобілками в руках, трохи поче-
кав, поки хтось з них поступиться старенькій 
місцем. «Знову доведеться вставати мені, – не-
вдоволено подумав він. – І чому водій не рушив 

раніше? А ці – теж мені інваліди, ніби їм важко 
постояти декілька зупинок!»

 Тихо зітхнувши, Ярослав встав і, торкнув-
шись рукава старої, сказав:

 – Сідайте, будь ласка.
 – Дуже Вам дякую, дай Вам, Боже, здоров’я! 

Так важко стояти… – вдячно і дещо винувато 
мовила жінка.

 Ярослав вважав себе людиною, для якої такі 
поняття як доброта і лагідність були не те, щоб 
ворожими, але не властивими. Він критично 
ставився до людей (хоча, треба сказати, в пер-
шу чергу, він відносився критично до самого 
себе) і судив про них з іронією та сарказмом, а 
часто і з осудженням. Іде, наприклад, старень-
ка з важкою валізою, а в нього в голові одразу 
крутиться: «І чого ти так навантажилась, хо-
чеш впасти біля цієї валізи? А де ж твої діти та 
онуки? Адже ти не для себе все це волочиш?» 
Але пройшовши декілька метрів, він повертав-
ся, брав ношу в старенької і, запитавши куди 
нести, ішов широкими кроками до цього місця 

ПраВо сКазати:  
«ЛюБЛю тЕБЕ, ГосПоди!»

41
український  
католицький 
часопис

січень 2016 вЧимосЯ з ЖиттЯ



попереду жінки, яка вдячно дріботіла за ним. 
Або бачить п’яного, який вже сам не здатен під-
вестися і всередині його наростає злість: «Що ж 
ти, худобо, напився, як свиня, що вже й встати 
не можеш? Тягнеш з дому і пропиваєш остан-
нє, а діти сидять голодні?» Проте, з осудом в 
погляді, він підходив до нього і ставив на ноги, 
якщо той ще міг стояти, або садовив десь, щоб 
той не лежав на землі. Одного разу сусідка, яка 
мешкала над ним одна з двома малолітніми ді-
тьми, трохи затопила його. Прийшовши додо-
му, і, побачивши мокрі плями на стелі у ванні і 
кухні, Ярослав, роздратований, піднявся до неї 
і вже хотів був прочитати їй лек-
цію про те, як потрібно корис-
туватися водопроводом, але 
побачивши змордоване і ви-
нувате обличчя жінки, дітей, 
які ховались за її спідницею 
і злякано визирали з-за неї 
та перемотаний якимись ган-
чірками кран, без зайвих слів за-
йнявся його ремонтом. Він був хо-
рошим майстром, навіть «майстром 
на всі руки». Швидко справивши 
його, він окинув поглядом квартиру. «Тут тре-
ба робити капітальний ремонт», – сказав він 
сам до себе, дивлячись на худенькі обличчя ді-
тей і, взявши відгули, на протязі тижня, вико-
ристовуючи куплені на власні гроші матеріали, 
зробив з помешкання, як то кажуть, «лялю». 
Вдячна жінка зі сльозами на очах протягнула 
Ярославу поліетиленовий пакетик з грошима, 
але той, відвівши її руку, тільки сказав:

 – Купіть дітям цукерок та пряників, – і, по-
сміхнувшись до них, вийшов з хати.

 Робив це він, як він сам собі пояснював, 
не з великої любові до людей (він вважав, що 
це слово було для нього чужим і аж ніяк його 
не стосувалося). Просто його мама колись, в 
дитинстві, привила йому дві істини, яким він 
неухильно слідував все своє життя: не роби ін-
шому того, що б ти не хотів, щоб інший робив 
тобі; та – роби ближньому те, що б ти хотів, щоб 

ближній зробив тобі. Разом з заховуванням де-
сяти заповідей, це було незмінною рисою його 
поведінки. Він критикував, ганив людей, коли 
бачив якусь невідповідність в їх поведінці та в 
поведінці по відношенню до них, але ніколи не 
озвучував цієї критики. Він просто робив те, 
що міг для них зробити, хоча внутрішньо часто 
осуджував їх.

 Найбільшою мукою для Ярослава, яка не 
давала йому спокою, були саме ці дві запо-
віді любові, які проповідував Ісус Христос. 
В церкві він часто дивився на людей і диву-
вався, навіть заздрив їм, спостерігаючи після 

Служби Божої, з якою ревністю 
і одухотворенням, часто за-

кривши очі, вони молилися 
перед образом. «А я, – ду-
мав він з гіркотою, – тіль-
ки і вмію, що осуджувати 
інших та грішити в думках. 

Як мені до них далеко!» І він з 
похнюпленою головою виходив 

з церкви, кинувши гривню чи дві 
«бідним», яких він, зрештою, та-

кими не вважав, дивлячись на їх 
сині, одутлуваті обличчя і дрижачі руки. А до 

тих, які стояли з папірцями та печатками в ру-
ках і збирали гроші «на операцію», він взагалі 
відносився з великим скептицизмом й іронією. 
«Тобі треба двадцять років тут стояти, щоб на-
збирати потрібну суму!»

 Та ось, одного дня, зібравшись з духом, він 
пішов зі всіма цими своїми думками і пережи-
ваннями до старого священика, який служив 
при їхній церкві і, запинаючись, деколи робля-
чи тривалі паузи, розповів йому про все, що 
його мучило і боліло.

 – Ось бачите, отче, з таким моїм відношен-
ням до людей, з браком любові до них, мені 
важко очікувати якихось ласк від Господа 
Бога. Може ви знаєте, що мені зробити, щоб 
хоч трохи наблизитись до того, яким має бути 
справжній християнин, – сказав він наоста-
нок, з сумом опустивши очі.
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 Священик лагідно глянув на нього і сказав:
 – Я чув, що про тебе кажуть наші при-

хожани.
 – Уявляю собі… – ще нижче опустивши го-

лову, мовив Ярослав.
 – Вони кажуть, що більш доброї, чуйної і 

помічної людини вони ще не бачили.
 Ярослав, підвівши голову, здивовано і недо-

вірливо втупився в обличчя священика. Він че-
кав чого завгодно – докорів, осудження, навіть 
того, що священик не дасть йому розгрішення 
– але тільки не цих слів.

 – Ви жартуєте?.. 
 – Ані на йоту.
 – Але, якби вони знали мої думки…
 – Брате мій, – почав священик – і Ярослав 

відчув в його голосі ті нотки любові, які прони-
кали в саме його єство, – коли ти допомагаєш 
своєму ближньому, неважливо, поступаєшся 
йому місцем в транспорті, чи ремонтуєш йому 
хату, його зовсім не цікавить, що ти про ньо-
го думаєш, йому важливо те, що ти для нього 
робиш. «Все, що ви зробили одному з наймен-
ших братів моїх, мені ви зробили», – казав Ісус 
Христос. 

 – Але мені часто зовсім не хочеться цього 
робити…

 – Але ти робиш. Святе Письмо не дає нам 
ніяких відомостей про те, що думали жидівські 
священики і левіт, як і той самарянин, якого ми 
всі звемо «добрим», проходячи повз поранено-
го чоловіка. Думки і священика, і левіта могли 
бути набагато святішими і чистішими, ніж в 
самарянина, але акт милосердя вчинив саме 
він. Можливо, твої судження про ту чи іншу 
людину є цілком слушні і справедливі, але 
ти, незважаючи ні на що, робиш їй добро, яке 
тебе навіть не наближає, а порівнює з самим 
Господом Богом, який заповідав робити добро 
навіть тим, які тобі є не просто не симпатичні, 
а навіть ворогами і цим бути досконалим, як 
досконалий є Бог, що на Небі, про що просив 
Ісус Христос. Ти думаєш, мені завжди хочеться 
іти до хворого, якому треба уділити останніх 

Святих Тайн вночі, в негоду, коли ти змучений 
і очі злипаються? Але ти мусиш це робити, бо 
ти священик і добровільно пішов на це. Ти ка-
жеш про людей, які виглядають як бездоганні 
праведники, але багатьом з яких, повір мені, до 
цього, насправді, дуже і дуже далеко.

 Щасливі ті люди, які дістали від Бога да-
рунок і велику ласку бути вдячними і радіти 
тоді, коли Він зсилає на них різні хвороби і 
терпіння та, коли дає їм змогу прислужитися 
ближньому. І чим більші терпіння, тим більше 
вони вдячні, бо вони прагнуть хоч якимось чи-
ном співстраждати з Ісусом Христом. Ці люди 
є справжнім пахучим віночком для Господа 
Бога. Але не менше Бог тішиться і тими, які 
роблять добро, ще не досягнувши того рівня 
досконалої любові. Їхні вчинки можна назвати 
вчинками недосконалої любові, але від цьо-
го ніяк не менш дорогої, а може і більш любої 
для Бога, бо вони роблять її ведучи внутрішню 
боротьбу. Господь дає всім людям змогу зібра-
ти собі скарби на Небі. І для цього не потрібно 
робити щось надто видатне чи жертовне. На-
віть коли ти, втомлений, поступаєшся місцем 
в транспорті старшій людині, ти, таким чи-
ном, відповідаєш на дану тобі можливість, що 
сходить з висоти, примножити свій небесний 
скарб. І, хтозна, може саме ця краплинка, саме 
ця росинка, вирішить твою долю в судний час 
на користь життя вічного. 

 А щодо ваших думок… Намагайтеся в кож-
ному побачити Господа нашого Ісуса Христа, 
який є голодний, змучений, нагий, хворий, 
який є в ув’язнені, якому необхідна допомога, 
незалежно від того, чим викликаний такий 
його стан. Тоді для вашого роздратування, іро-
нії і сарказму просто не буде місця…

 З церкви Ярослав їхав у тролейбусі. На про-
міжній зупинці в нього зайшла літня жінка, не-
сучи велику, хоча і не важку, сумку. І хоч в салоні 
ще були вільні місця, Ярослав поспішно встав, 
запропонував їй свою допомогу і, підхопивши 
сумку, провів, вражену таким незвичним ви-
явом уваги жінку до вільного сидіння…  
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о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ, м. Бар

 Одного зимового вечора під час Різдвя-
них свят у вікні засіяла різними кольорами 
різдвяна зірка. Прийшли хлопці, щоб зако-
лядувати добрим господарям свого села. До-
бродій – господар, почувши дзвоник, тут же 
відкрив навстіж двері і став просити коляд-
ників:

 – Сердечно просимо, до хати заходьте, 
наші дорогенькі, на дворі мороз, холодно.

 Через відкриті двері, коли входили коляд-
ники до хати покотився по долівці холодний 
мороз з інієм.

Скоріше, скоріше, закривайте двері, бо мо-
роз йде до хати, – кричала господиня.

А хлопці палицями гупають по долівці і 
гучно виголошують побажання:

 – Помагай, Біг помагай, Біг! На щастя, на 
здоров’я на той Новий рік, щоби було ліпше 
як вторік! Христос Раждається! 

 – Славімо Його! Дякуємо за побажання, – 
відповідали разом задоволені господар і гос-
подиня.

 І тут на весь голос залунала коляда: «Нова 
радість стала…»

Господиня взяла зі стола миску зі солодо-
щами, а господар кошичок з яблуками і го-
рішками та стали вгощати хлопчаків.

 – Чому це ти, Михаську, перев’язав свій 
чобіток, – запитала господиня хлопчика, – та 
ж твій тато майстер на всі руки, що не міг на-
правити тобі чобіток?

 – То мама перев’язала, бо я дуже хотів йти 
колядувати, а тата немає вдома вже три дні.

А мама вдома, що робить?
Плаче, бо тата немає. Кожного дня до нас 

приходять і питають: – Де батько? Бо треба 

записати нас до колгоспу. Мама сказала їм, 
що не підпише, бо не вміє писати, а як при-
йде батько, то нехай підписує.

А тобі не холодно, не мерзнуть ноги?
 – Трохи холодно, але бабуся говорила, що 

Ісус народився в стаєнці і Йому також було 
холодно. Ще трохи поколядуємо і я піду до-
дому грітися. Як тато повернеться, то відре-
монтує мені чобітки, бо треба до школи йти, 
нема чого вдома сидіти. А ви як проживає-
те? – Запитував у своєї тітки Михасько.

 – Добре, передай всім вдома поздоровлен-
ня.

Після віншування і побажань колядники, 
виходячи з хати, а за ними малий Михась, ко-
лядували: 

«Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,
Дай нам щастя, кращої долі рідній Укра-

їні!»
Михасько ще повернувся до своєї тіт-

ки – господині, подякував її і, провіривши 
зав’язаний шнурок на чобітку, весело побіг 
навздогін за хлопцями. 

рІздВяНІ зарисоВКи  
з КоЛядою У 1950 роцІ
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Святий Вечір для хворої 
Марусі у 1998 році
На Різдвяні свята, як ніколи, всі очікують 

найбільше поздоровлень і добрих слів, а тим 
більше подарунків. Ось наступає вечір, але не 
звичний, а Святий Вечір. 

В хаті в куточку на ліжку лежить хвора 
одинока жінка. Біля ліжка по середині кімна-
ти під вікном стоїть невеликий столик, на яко-
му приготована Свята Вечеря: кутя, вареники 
з грибочками, голубці, пампушки з маком і 
узвар. Все це принесла ще вранці добродійка, 
колишня сусідка, котра часто навідувалася 
до хворої бабусі Марусі. Вдруге увійшовши 
до хворої під вечір, добродійка привіталася: 
«Христос Раждається!»

Маруся глянула на неї і з легкістю відповіла: 
«Славімо Його!»
 – Ось вам я принесла ще мандаринки і сві-

же печиво та лимон до чаю, а осьде мед в ба-
ночці. Тільки, щоб ви їли, прошу вас, тітонько. 

Хвора дивилася благими очима на свою 
добродійку і щиро дякувала, а та знову з ці-
кавістю запитувала:

 – Що в цьому році найбільше Вам 
запам’яталось? 

 – Сповідь у Великий Піст перед Великоднем. 
Мені гнили пальці на оцій руці. Лікарі хоті-
ли руку відрізати. Я хотіла вже вмирати і нія-
кої операції не бажала, бо гангрена з’їдала мої 
пальці. Тоді я попросила священика до Спові-
ді. Після святої Сповіді і Причастя я прийняла 
Тайну Оливопомазання, під час якого отець 
намастив болючі рани на руці. Потім ще дов-
го отець молився за моє оздоровлення. Як він 
мене залишив, то з кожним днем мені ставало 
легше і легше. Мене вже так болюче не сіпало, і 
я могла спокійно спати. Те, що гнило, відпада-
ло і почало засихати. Я стала кістки виймати, а 
коли прийшов хірург, то почистив і обрізав все 
те, що перегнило, намастив маззю, і рука зажи-
ла. Хіба це не чудо? І вже більше не відчуваю 
болів на руці, а ходити не можу. А коли вдруге 
прийшов священик, то мене запитує:

 – Де пальці ваші поділися? 
 – Повиривала всі чотири, зубами вигри-

зала, – відповідаю. Не повірив, але коли я все 
розказала, що навіть лікар дивувався, бо та-
кого чуда не бачив, то сказав:

 – У Бога все можливо, – і запевняючи 
мене, сказав: 

 – Бог Вас дуже любить. Ці терпіння, що 
Ви переносите є від Бога. А Він дає настільки 
нам терпінь, наскільки ми можемо їх перене-
сти. Одного разу дочка на мене чомусь кри-
чала, а я з пересердя кажу їй:

 – Хату я переписую священикові, що при-
ходить до мене. Це з його руки я ще живу, а 
то я би вже давно заломилась. Болі були не-
стерпні, і все це проминуло як нічний сон.

Дочка, як це почула, стала переживати, що 
спадщина їй не достанеться. Про це стали го-
ворити навіть сусіди. На щастя, отець прихо-
дить до мене однієї суботи, і дочка приїхала 
та він її каже:

 – Мені хата не потрібна. Навіть, якщо би 
Ваша мама хотіла передати мені свою хату, 
я ніколи на це не погоджуся. А Ви шануйте 
свою маму, бо вона у Вас одна єдина. Пра-
вильно зрозумійте, що вона з Божої волі несе 
тяжкий хрест своєї недуги. 

Після цього моя дочка частіше приїжджає і 
обходжує мене дуже старанно. Здається, життя 
наше проходить, як у цій казці, не вспіла все це 
пережити у цьому році, як вже Новий рік і Різд-
во Христове святкуємо, дуже все скоро минає.

Добродійка, колишня сусідка, про все, що 
розказувала хвора, знала, але уважно слуха-
ла, знаючи, що бабуся хоче перед нею розкри-
ти всю свою душу. Піднявшись, встала біля 
хворої та поздоровила зі святами:

 – Тітонько Маріє, поздоровляю Вас і ба-
жаю Вам всього найкращого: здоров’я, щастя 
і радості у Вашому нелегкому житті. Веселих 
вам свят! Нехай Новонароджене Дитятко 
Ісус, Вас потішить, приголубить й піднесе з 
цього ліжечка, і завжди буде з Вами. Нехай 
щастить Вам у Новому році!
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Поцілувавши хвору, добродійка вийшла, 
закривши хату, а біля вікна ще помахала ру-
кою. Бабуся залишилася знову самітною.

Хвора з радістю і розумінням прийняла 
поздоровлення. Вона дякувала Богові, що її 
не забувають в цей Вечір добрі люди. Правду 
кажуть люди, що світ не без добрих людей.

 Тоді хвора Маруся піднапружилась, підняв-
шись, підложила під спину подушку і дотяг-
нувшись до свічки, поставила перед образком, 
який принесла добродійка Ганнуся і заглянула 
у віконце, щоб побачити різдвяну зірку на небі. 
На жаль, на дворі панувала темрява, небо було 
окутане хмарами, а зимовий вітер нагинав ого-
лені дерева. Одна за одною політали сніжинки і 
прилипали до шибок вікна, а інші десь зникали 
у темряві цього вечора.

Темніє на дворі, а тим більше темрява захо-
дить в хату. А на душі хворої все таки неабияке 
відчуття Святого Вечора. Засвітила свічку, яка 
відбивалась світлом у вікні. «Що ж треба ве-
черяти», – подумала, але без молитви не може 
бути Святої Вечері. Маруся, перехрестившись, 
склала руки до молитви, і дивлячись на образ 
Пресвятої Діви Марії, побачила усмішку Пре-
чистої. Протерла свої очі, бо не повірила, на 
руках Дитятко тулиться до обличчя Матері, а 
правою ручкою всіх благословить.

 Вона ніколи не бачила такої величі і кра-
си. Тож дякує за все своїй Небесній Ненці, як 
ніколи у цей вечір. Щира молитва, сльози на 
очах і думки полинули далеко до своїх дітей: 
до дочки, до сина, якого давно не бачила. І 
просить щасливої долі для дітей, для внуків. 
Хоч би на мій похорон приїхали…

Після молитви поблагословила все, що 
було на столі, і приступила до Святої Вечері. 
Вона часто споглядала то на свічку, то на іко-
ну Матері Божої. Взявши мисочку з кутею, 
почала їсти з медом і маком. А потім все, що 
було на столі, попробувала. Як ніколи, хвора 
смачно споживала, що їй принесла добродій-
ка Ганнуся. А може хтось навідає, – подумала. 
На жаль, ніхто не приходив, ні давні знайомі, 

ні колядники, ні родичі, але з нею, як вона го-
ворила, була Мати Божа з Дитятком та святий 
Йосиф і святі, хоч їх не бачила на іконі.

За все хвора Маруся дякувала Богові, ко-
лядуючи колядки зі старого свого молитов-
ника, потім ще довго молилася. Догоряла 
свічка. Хвора, опанована душевним спокоєм, 
готовилась до сну у цю Різдвяну ніч, адже для 
неї завтра також Різдво Христове настане.

Вісті з АТО на Святий Вечір – 2015 р.

 – Сьогодні не йдіть на ковзанку, ось скоро 
вже наступить Святий Вечір, – просила бабу-
ся Олеся своїх внуків.

 – А ми тільки на годину і повернемося, – 
відповідав малий Ярослав, збираючись зі 
своєю сестричкою, як завжди, на засніжений 
горбок санчатами.

Олеся з невісткою Танею готовились ста-
ранно до Святої Вечері. Як-не-як, хоч не два-
надцять, але треба приготовити багато страв. 
Вони очікували з роботи Григорія. Ось тіль-
ки що дзвонив, щоб вечері не починали без 
нього, бо має ще підвезти з вокзалу цілу 
сім’ю на село. Він працював на таксі.

Вже діти прибігли з ковзанки, а дідуся ще 
немає з роботи. Надворі в цей час запанувала 
повна темрява, а в хаті вже була готова Свята 
Вечеря, та господар щось надовго затримуєть-
ся. Зрозуміло, що дорога, а скоріше бездоріж-
жя, і все може бути зимою. Враз перед ворота-
ми засвітилися фари авто, і всі в хаті зраділи. 

 – На кінець, приїхав, – говорила дружина 
Олеся, – ідіть швидко відкривайте ворота.

Через декілька хвилин Григорій входив 
припорошений снігом зі своїми внуками до 
хати, привітавши всіх з Різдвом Христовим.

 – Сьогодні був нелегкий день, всі добира-
ються до своїх домівок, і якось відмовити не 
можна, благають прямо на колінах, – підве-
зіть, та підвезіть тут недалеко.

– Всі зібрались, тільки нашого Андрія не-
має, що там з ним? Цілий день ніякої звістки 
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не подає, – говорила невираженим тривожним 
тоном Олеся, – будемо починати, час підійшов. 

 За звичаєм всі п’ятеро стали на коліна пе-
ред образами, щоб помолитись. А потім Гри-
горій навіть прочитав з Євангелії уривок від 
Луки про народження Ісуса Христа і всі за-
сіли за стіл. Розділивши Григорій просфорку, 
частину залишив гостям, а частинку Андрію.

Вечерю почали з куті, заспівали колядку, і 
тут дзвоник.

 – Слава Богу, дзвонить, – і тут підняла-
ся Олеся зі стільця, взявши телефон, стала 
розмовляти з сином, найперше поздоровила 
його зі святами.

 – Що там, Андрію?
 – Мамо, я також усіх вас поздоровляю з 

Різдвом Христовим, але не хочу вас тривожи-
ти, бо сьогоднішній день для нас дуже важкий. 
Цілий день нас обстрілюють зі всіх сторін, а 
тепер тим більше стріляють, навіть з градів, 
чуєте як зриваються снаряди… Дуже страш-
но. Кожна хвилина може бути останньою. 
Ми знаходимось у дуже важкому стані. Нам 
би протриматись до ранку. Не хочу тривожи-
ти Тані, батька і дітей, але всіх поздоровляю і 
прошу щирої молитви у цей для нас жахли-
вий час, дуже Вас прошу, моя дорога мамо…

Тут підбігла Таня, вона взяла телефон і по-
чула вибухи та гул канонади. Вона не могла 
щось говорити, лише повторяла:

 – Андрію, ти чуєш мене?.. 
 – Дорога моя Тетяночко, молися, молися 

за мене та за всіх тут моїх друзів, і все буде 
добре, чуєш… Прошу всіх вас: молі – і – і… 

Телефон відключився, і всім стало зрозу-
міло, що Андрій в трудному становищі.

Навіть не запитав за вечерю і не розказав, чи 
він вечеряв, та йому мабуть не до цього, – гово-
рила мати стривожено, – але всіх поздоровляє.

– Що з ним? – запитала Тетяна.
– Стріляють з усіх сторін, і просить мо-

литви. Ви вечеряйте, а я подзвоню до нашого 
пароха – говорила занепокоєна Олеся. Тут же 
набрала номер священика. 

 – Прошу отця, дуже недобре з нашим Ан-
дрієм, він попав в оточення ворога і просить, 
щоб молитися за нього і за його товаришів. 
Він вже другий тиждень під Донецьком, а 
сьогодні, як ніколи просить допомоги.

 – Дякую за дзвінок. Я вже після вечері, – го-
ворив священик по-телефону, – і буду відмов-
ляти вервичку у вашому намірі, а ви приходьте 
Всенощної на Службу Божу. Будемо разом моли-
тися. Тільки не втрачайте надії на Господа Бога.

В хаті запанував смуток і тривога за Ан-
дрія. Тетяна плакала, а діти споглядали на 
маму і на бабусю й тривожно мовчали.

 – Бабуся нехай дзвонить, а ми будемо про-
довжувати вечерю і навіть заколядуємо, це 
також молитва, – говорив Григорій до дітей.

 Олеся дзвонила раз за разом до всіх зна-
йомих побожних жінок і всіх просила мо-
литися за її Андрія. А через деякий час вона 
знову дзвонила до сина. Відповіді не було.

 – Що з ним? Боже рятуй його!... – шептала 
вона тривожно.

 Після Святої Вечері на колінах всі дякува-
ли Господеві за Вечерю і за цілий прожитий 
рік, а також просили спокою і миру для свого 
народу та молилися за Андрія, а також за ці-
лісність України.

Ще цього вечора вони всі сім’єю прийшли 
на різдвяні богослужіння і були на Службі 
Божій. І тільки, коли вже повернулися після 
Служби Божої з храму додому, Олеся додзво-
нилась до свого сина. Андрій говорив:

 – Дорога мамо, знаю, що ви щиросердеч-
но молилися, бо все втихомирилося і ворог 
відступив. Ми вам дуже дякуємо. Не помре 
Україна з такими синами. Серед моїх хлоп-
ців ніхто не загинув і ніхто не є поранений. А 
становище неймовірно важке. Відчуваю, що 
за нас молилися. Зараз від всього відходимо 
і будемо тільки тепер вечеряти. Всіх поздо-
ровляю і хочу зі всіма порозмовляти, тож дай 
телефон Тані. Хочу чути своїх дітей. З Богом 
дорога моя матусю. Щасливих свят! До зу-
стрічі!... 
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за ВсЕ тоБІ я дяКУю!
 Слава Ісусу Христу! Безмежно дякую 

Господу Богу, Матінці Божій, св. ап. Юді-
Тадею, св.  Антонію Падевському за ви-
слухані молитви, за подарованих нам ді-
точок, яких щасливо дружина виносила і 
щасливо народила здоровеньких та за те, 
що постійно відчуваю Господню підтрим-
ку. Дякую редакції часопису «Місіонар» за 
можливість написати подяку. 

З вдячністю та повагою  
Олег, Івано-Франківська обл.

 На сторінках вашого журналу хочу ви-
словити найщирішу подяку св. Юді-Тадею, 
Богородиці, що розв’язує вузли, Господу 
Богу за постійну допомогу і вислухані лас-
ки, які я отримала. З їхньою допомогою я 
щасливо народила здорову дитину. І щоб я 
не просила, вони завжди мені допомагають. 
Закликаю всіх молитись до цих святих. Мо-
літеся з вірою і Бог почує ваші молитви.

З повагою
Леся, 

м. Пустомити, Львівська обл.

 Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє «Місіонаря», хочу по-

дякувати через журнал Господу Богу, Пре-
чистій Діві Марії, св. Філомені, св.  Юді-
Тадею, св. Миколаю і всім святим за 
отримані ласки Божі. За їхніми молитва-
ми я отримала від Бога те, про що проси-
ла. Мій онук почав говорити. Невістка чу-
десно оздоровилась від пухлини. Моліться 
щиро з вірою, й у вас теж станеться чудо, 
завдяки Богу та святим. Нехай Бог про-
стить мене, що із запізненням виконую 
свою обіцянку.

Олександра, 
с. Стара Скварява, Жовківський р-н,  

Львівська обл. 

 Подяка Богу за зіслані ласки.
Лідія

 Шановна редакціє, на сторінках ва-
шого часопису «Місіонар», хочу висловити 
щиру подяку Господу Богу, Пресвятій Діві 
Марії, бл. Миколаю Чарнецькому, всім свя-
тим. Також сердечна подяка отцям-василі-
янам м. Львова, які завітали 1 листопада в 
м. Свалява, Закарпатської області до храму 
Різдва Пресвятої Богородиці зі святою мі-
сією та святим Папою Іваном Павлом ІІ. Ця 
місія закінчилась 8 листопада 2015 р. Б.

Це надзвичайна подія в такий складний 
час для України. Кожен день цієї місії був 
для вірників греко-католиків, а також для 
багатьох вірників римо-католицької та 
православної церков, справжнім святом. 
І, відклавши буденні справи, ми з любов’ю 
йшли до храму, щоб спільно молитися, 
вчитися і дякувати Господу Богу. Дорога 
веде в храм!

Щоденно в нашій церкві звучав ангель-
ський голос василіянина о. Миколая, який 
співслужив з нашим парохом о. Михай-
лом. Незабутні чудові патріотичні про-
повіді з сонячною усмішкою о. Корнилія, 
які ми уважно слухали – це справді ли-
нуло слово Боже. А яка глибока сповідь! 
Оздоровлюючі молитви о. Теодозія. А на 
подвір’ї нашої церкви нас зустрічав брат 
Яків, який радив придбати необхідну лі-
тературу. 

Прочитавши Ваш часопис «Місіонар» 
№ 11, передплатила на наступний рік.

Хоча наш храм не отоплюється, було 
сиро і холодно, та наші серця зігрівали 
молитви.

Дуже хочеться, щоб в майбутньому Ва-
силіяни нас не забували і приїжджали з 
Реколекціями.
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Я щиро дякую сьогодні Богові, що 
Він дав мені можливість познайомитись 
в свій час і мати Першу Сповідь та Пер-
ше Святе Причастя в 1992 р. Б. у Влади-
ки Володимира Стернюка, листування і 
спілкування з визначним василіянським 
священиком, місіонером, проповідником, 
письменником ієромонахом о. Василем 
Зіньком, духовну підтримку і неповторне 
спілкування з настоятелькою с.  Онуфрі-
єю-Марією Мельник та іншими сестрами 
ЧСВВ – с. Єремією, с. Михаїлою і с. Соф-
ронією Басюк.

І сьогодні я молюся за згромадження 
Василіян і Василіянок, щоб Господь благо-
словив вас, щоб своєю благодаттю, як сон-
цем, опромінив кожен день вашого життя, 
і зробив його своєю присутністю радісним 
і мирним. Хай Господь подарує вам глибо-
ке пережиття Його Божественної любові!

З молитвою, вдячністю та любов’ю у Христі
Тетяна Грабар,

м. Свалява,
Закарпатська обл.

 Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє, хочу висловити 

щиру подяку Господу Богу, Пречистій Діві 
Марії, св. Шарбелю, св. Антонію, св. Юді-
Тадею, св. Спиридону, Ангелу Хороните-
лю, і усім святим за те, що вислухали мої 
молитви, і моя дочка здорова.

Віддаю Богові низький поклін, честь і 
славу. Нехай Бог пробачить за мою запіз-
нілу подяку.

Стефанія,
м. Червоноград, Львівська обл. 

 Шановна редакціє «Місіонаря»! Ви-
словлюю вам свою повагу та подяку за 
Ваш вклад у духовне життя українського 
народу. Ваш журнал читаю із того мо-
менту, як він наново почав виходити в 
90-х рр.. 

Хотів би через журнал скласти подяку 
своїм святим заступникам за отримані від 
Господа Бога ласки, зокрема: св. Миколаю, 
блаж. Миколаю Чарнецькому, св. Отцю 
Піо, св. Юрію, св. Антонію, св. Йосифу, 
св. Йосафату, св. Юді-Тадею, св. Франциску, 
св.  Максиміляну, блаж. Якиму, св. Терезі 
від Дитятка Ісуса, Ангелу Хоронителю, св. 
Йоакиму, св. Василію Великому, св. Онуф-
рію, св. Шарбелю, св. Івану Павлу ІІ.

Нехай нас усіх благословить всемогут-
ній Бог! Прошу для нашого народу покро-
ву Пречистої Матері Божої.

З повагою
Юрій, м. Львів

 Слава Ісусу Христу!
На сторінках вашого часопису хочу по-

дякувати Ісусові, Діві Марії, св. Анні, 
св.  Юді-Тадею, св. Шарбелю, св. Філомені, 
св. Марті, св. Бенедиктові, св. Отцю Піо, 
св. Герарду, блаж. Миколаю Чарнецькому, 
св. Йосифові, св. Івану Христителю, Ангелу 
Хоронителю і всім святим моїм заступни-
кам за вислухані молитви і допомогу у за-
кінченні будівництва будинку. Щиро дя-
кую Господеві за всі вислухані прохання.

Іванна,
с. Вороняки, Золочівський р-н,  

Львівська обл. 

 Хочу висловити щиру подяку Госпо-
ду Богу, Пресвятій Богородиці, св. Йосифу, 
св.  Юді-Тадею, св. Отцю Піо, св. Філомені, 
св. Терені, свв. Анні та Йоакиму, св. Анто-
нію, св. Миколаю, святим ангелам Хоро-
нителям моїх дітей та онуків за їх небесну 
ласку, за вислухані молитви, за те, що допо-
могли моїй дочці Анні вступити в універси-
тет, за заступництво над нашою родиною.

З повагою
Марія,

с. Спас, Старо-Самбірський р-н, 
 Львівська обл. 
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З ПиТАНь ПРиДБАННя ЛІТЕРАТУРи  

НоВІ ВидаННя ВидаВНицтВа «МІсІоНЕр»

о. Йосиф Будай, ЧСВВ
МОЛиТВА, ЩО ЗЦІЛЮЄ СЕРЦЕ
365 повчань про  молитву. Кн. 1

В книзі зібрані повчання, як давніх Святих Отців, так і пізніших Бо-
жих подвижників, які навчають, якою повинна бути молитва і як пра-
вильна молитва веде до любові Бога і служіння ближньому.

ISBN 978-966-658-348-5, 336 с., 120х165 мм., тверда опр.

Будай о. Йосиф, ЧСВВ
ЩОБ СВІТиТи, ПОТРІБНО ГОРІТи
Будьте як діти.
Роздуми для богопосвячених

«Тож пресвітерів з-поміж вас заклинаю, я – сам теж пресвітер і свідок мук Хрис-
тових і спів учасник слави, що має об’явитись: пасіте довірене вам Боже стадо, 
доглядаю чи за ним не примусово, а добровільно, по-Божому і не для лихого 
зиску, а доброхіть, і не як пануючі над вибраними, але бувши зразком для стада. 
І як з’явиться архи пастир, отримаєте нев’янучий вінець слави» (1 Петро 5, 1-4).

ISBN 978-966-658-330-0, 208 с., 130х200 мм., м’яка обкл.

Будай о. Йосиф, ЧСВВ
БАГАТІТи В БОГА
Будьте добрими, якщо можете

У даній книзі автор на основі прикладів зі Старого і Нового Завіту, а також  прикла-
дів нашого часу показує наскільки важливо допомагати бідним людям, тим самим 
забезпечуючи собі нагороду від Бога, як тут на землі, так і у Божому Царстві.

І що найважливіше – виявляти доброту свого серця до потребуючих.

ISBN 978-966-658-329-4, 168 с., 130х200 мм., м’яка обкл.
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З ПиТАНь ПРиДБАННя ЛІТЕРАТУРи  

УВАГА!  
31 січня 2016 р. о 12:00 год. в театрі ім. М. Заньковецької м. Львова відбудеться  

презентація книги о. йосифа Будая, ЧСВВ, «МОЛиТВА, ЩО ЗЦІЛЮЄ СЕРЦЕ».  
Запрошуємо особливо «Матерів у молитві» та членів «Апостольства молитви». 

ВХІД ВІЛьНиЙ


