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ВитриВати у любоВі
Христос воскрес!
Найдорожчі читачі, через свого Сина Господь показує, наскільки Він 

полюбив світ, і тих, що у світі, кожну людину. Його милосердя безмірне, 
немає такого зла, яке Бог не може здолати, немає людини, якій Бог не міг 
би простити. Бог витривалий у любові. Божа любов ніколи не згасає, на-
віть якщо ми грішимо знову і знову, попадаємо в ті самі гріхи, тими сами-
ми образами ранимо Божественну любов. 

Перед своїми страстями наш Спаситель повчає апостолів про останні 
речі, про ознаки кінця світу: «Ви почуєте про війни та воєнні поголоски, 
(…) народ бо на народ повстане й царство на царство. Голод, чума та зем-
летруси будуть по різних місцях. (…) Вас будуть ненавидіти всі народи 
імени мого ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного й 
будуть ненавидіти один одного» (Мт. 24: 6-10). Зло буде панувати у світі, 
володіти людськими серцями, через це постане ворожнеча між людьми, 
поділи, обман, і як результат ненависть. «Але це ще не кінець», – застерігає 
Ісус. «Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне», – попе-
реджує Божественний Учитель. Саме тоді настає кінець усьому, –коли гас-
не любов, адже вона дає життя людському створінню. Чи не спостерігаємо 
ми подібного в нашому житті? Доки ми любимо, доти ми живемо. Як тіль-
ки маліє наша любов, тоді пропадає поступово наша віра, зникає надія, 
в родині починається війна, несправедливі підозри, лукаві погляди роз-
мови, виливання бруду одне на одного. І зрештою настає кінець: розпада-
ється родина, життя втрачає зміст, нічого не хочеться, у ніщо не віриться. 

Як влучно зазначає Спаситель, любов холоне через розчарування, че-
рез те, що спостерігатимемо процвітання беззаконня навколо себе. Коли 
дивимося на зло в собі та в інших людях, і бачимо свою безпорадність, що 
не можемо цього змінити, мимоволі приходить зневіра, і кудись безслід-
но зникає наша любов, якою горіло серце перед тим, коли все було добре, 
коли не помічали жорстокої несправедливості, підступного обману, нена-
висті, лукавства. Але в тому полягає сила любові: у цілковитому довір’ї до 
Господа Бога навіть тоді, коли ми не розуміємо чому. 

Через своє Найсвятіше Серце, що так полюбило людей, Ісус показує нам, 
що Його любов не холоне ніколи. Вона перемагає всяке зло у світі, долає смерть 
і подає життя у воскресінні. У Серці Спасителя ми маємо знайти надійну охо-
рону від сумнівів, від розчарувань. Як апостол Тома, торкнутися рани в Серці 
Ісусовому і оживити своє застигле серце, оживити свою любов. 

«Палаюче Серце Ісуса, 
розпали наші серця святою 

любов’ю до Тебе»
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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 червень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ЗАГАльНИЙ: Щоб у великих містах особи похилого віку, відкинені й самотні знаходили 
підтримку й розуміння.

ЄВАНГЕлІЗАЦІЙНИЙ: Щоб семінаристи, новики й новички отримували форматорів, які 
жили б радістю Євангелія і мудро готували їх до їхньої місії.

МІСЦЕВИЙ: За охорону України від нападу ворогів

ПОКРОВИТЕльКА: препмуч. Теодосія.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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*  Для кращого впорядкування свого щоденного молитовного життя подаємо для читачів «Місіонаря», особливо 
для членів Апостольства молитви, цей Календар щоденних молитовних намірень. Таким чином, молячись у 
звичних місячних наміреннях, варто додавати і намірення на сьогоднішній день.

КалЕНДар ЩоДЕННих НаМірЕНЬ на червень

ЧИ
Сл

О

ДЕ
Нь ПОКРОВИТЕль ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНь

1 ср Свщмуч. Патрикія, єп. Пруського за добрий врожай

2 чт Муч. Талалея за жінок, які не можуть мати дітей

3 пт † Рівноапп. Костянтина і Олени за почитателів Найсв. Серця Ісусового

4 сб Муч. Василіска за поширення Апостольства молитви

5 нд Сліпородженого. Свят. Михаїла, єп.; за безробітних

6 пн Препп. Симеона Дивногорця, за покинутих дружин

7  вт † Третє віднайд. голови св. Йоана Христ. за зберігання дошлюбної чистоти

8 ср Ап. Карпа, одного з 70-ти за покликання до богопосвяченого життя

9 чт  Вознесіння ГНІХ. Свщмч. Терапонта, за навернення Росії 

10 пт Свят. Микити, єп. Халкедонського за Святішого Отця Франциска

11 сб Препмуч. Теодосії, діви за переслідуваних християн

12 нд Св. Отців І Вселенського Собору за дітей і молодь

13 пн Ап. Єрмія; муч. Єрмея поручення України Непорочному Серцю Марії

14 вт Муч. Юстина, філософа й ін. за працівників залізниці

15 ср Св. Никифора, патр. Царгородського за розвиток сільського господарства

16 чт Муч. Лукиліяна і тих, що з ним за людей з особливими потребами

17 пт Св. Митрофана, патр. Царгородського за збереження природи

18 сб Заупокійна. Свщмч. Доротея, єп. Тирс. за зміцнення християнської родини
19 нд  ЗІСлАННЯ СВЯТОГО ДУХА за навернення грішників

20 пн  ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ за відповідальне виховання дітей

21 вт Перенес. мощей вмуч. Теодора Тирона за вдів і вдівців

22 ср Св. Кирила, аєп. Олександрійського за сиріт

23 чт Свщмч. Тимотея, єп. Пруського за узалежнених від азартних ігор

24 пт † Апп. Вартоломея і Варнави за повагу до батьків

25 сб Віддання Зіслання. Препп. Онуфрія Вел. за Святішого Отця Франциска

26 нд 1-а Нд. по Зісланні. Всіх святих за хворих і немічних

27 пн
† Свщмч. Миколая Чарнецького і 24-х укр. мучч.; 
муч. Омеляна Ковча; Поч. Петрівки 

за поміркованість у їжі

28 вт Прор. Амоса; преп. Єроніма Стрид. за добрих провідників українського народу

29 ср Свят. Тихона, єп. Аматунського за покликання молоді до монашого стану 

30 чт  Пресвятої Євхаристії за пошану до Святих Тайн 

Сторінка апоСтольСтва молитви
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НаМіри аПоСтолЬСтВа МолитВи на липень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

Корінні народи – це народи, які прожива-
ють у багатоетнічних суспільствах незалеж-
них країн і є нащадками тих, хто населяв кра-
їну або географічну область, частиною якої є 
дана країна, споконвіку, у період її завоюван-
ня або колонізації. Багато таких народів у різ-
ні часи піддавалися гонінню й депортації. 

У нашій історії мала місце операція з де-
портації корінних кримських татар, яка по-
чалася 18 травня 1944 р. Для її проведення 
було задіяно війська НКВС кількістю понад 
32 тис. осіб. Депортованим давали від декіль-
кох хвилин до півгодини на збори, після чого 
їх на вантажівках транспортували до заліз-
ничних станцій. Звідти ешелони з ними від-
правляли до місць заслання. За спогадами 

Загальний: За повагу до корінних народів, ідентичність та існування яких під загрозою.

очевидців, тих, хто чинив опір або не міг іти, 
часто розстрілювали на місці. У дорозі за-
сланців годували рідко і часто солоною їжею, 
після якої хотілося пити. У деяких ешелонах 
засланці отримали їжу вперше й востаннє на 
другому тижні шляху. Померлих ховали на-
швидкуруч поруч із залізничним полотном 
або не ховали взагалі... 

Сьогодні, просімо милосердного й спра-
ведливого Бога, за опіку над жителями Кри-
му, щоб не відбулося повторення ситуації 
нащадками 44-го? Молімося за кращу долю 
наших співвітчизників, які терплять утиски 
й переслідування від російської окупації на 
півострові, й любімо свою землю, на якій ми 
побачили білий світ… 

Жити Євангелієм – означає жити досві-
дом зустрічі з Христом. церква зростає за-
вдяки свідченням життя. Христос – це по-
стійна новизна, джерело радості. люди, які 
живуть цією зустріччю, дружбою з Христом, 
не можуть не свідчити про цю радість. 

У латинській Америці є «Рятівна сила 
досвіду бідних... Бідні співстраждають з 
Христом. Необхідно, щоб ми дозволили 
їм євангелізувати нас...» («Радість Єванге-
лія»  – Папа Франциск). цінувати бідність, 
цінувати бідних як протагоністів історії, які 
відіграють вирішальну роль, можна, тільки 
якщо дивишся на них очима Євангелія. це 
логіка Євангелія. Діва Марія каже: «... Він 

могутніх скидає з престолів і підносить ма-
лих»...

Коли ми йдемо до безхатьків і дивимося на 
них в логіці Євангелія, ми бачимо, що у них 
є багато цінностей. Здається іноді, що вони 
й вірять сильніше, й довіряють Богу більше, 
ніж, припустимо, навчений богослов. Хтось 
може відчувати впевненість завдяки своє-
му рахунку в банку і гарній квартирі, а ці 
люди більш глибоко живуть довірою Богові, 
оскільки у них нічого немає. Потрібно, щоб 
відкрилися очі сильних світу цього, щоб мо-
литви, які заносимо до Бога, кріпили місіоне-
рів, які голосять Добру Новину на цих контр-
астних теренах. 

Євангелізаційний: Щоб Церква в латинській Америці й Карибському регіоні, через свою 
місію на континенті, з новим поштовхом і завзяттям проголошувала Євангеліє.
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Місцевий: За правдиве служіння священиків й подолання спокуси бути “з цього світу”.

Є вірш Джанні Родарі «Чим пахнуть ре-
месла?» Усі ремесла чимось пахнуть, усі ре-
місники, митці пахнуть своїм ремеслом, сво-
єю творчістю. А чим “пахне” священик? Папа 
Франциск закликає священиків «вийти» з 
того, що їм звично й близько, з комфортного 
існування, і йти на «околиці» життя, де люди 
страждають і де вони найбільш беззахисні 
перед тими, хто бажає відібрати їхню віру: 
“Про це я вас прошу: будьте пастирами, які 
«пахнуть своїми вівцями», пастирями серед 
свого пасовиська й ловцями людей”. 

Антоній Сурожський пише про служіння 
священика: “Немає влади у священика; немає 
прав у священика; є тільки страшний і чу-
довий, достовірно божественний привілей – 
любити до смерті і смерті хресної. людина, 
яка відреклася і зрікається, і кожну годину 
має наново відректися від себе, від яких би то 
не було прав; не лише від неправдивого пра-

ва творити зло і бути грішником, але навіть 
від законних прав людського життя”. Будьмо, 
завжди молитвами й любов’ю з нашими пас-
тирями, щоб вони були близько серця Бога й 
вели своїх повірених до спасіння, до Неба, до 
вічної, справжньої радості.

Потрібно підготувати прийдешні поколін-
ня українців, щоб пам’ятали про російську 
небезпеку для України. Разом з тим слід роз-
різняти ставлення носіїв імперської ідеології 
до України й окремих представників диси-
дентських кіл, інтелігенції, які й сьогодні пу-
блічно засуджують агресію Кремля. Потріб-
но заносити наші молитви до Всевишнього 
про навернення Росії, випрошувати у Бога 
допомоги про переміну українського народу, 
адже тут також ще є “добродії”, які всереди-
ні підточують корупцією й не дають Україні 
стати на шлях духовного й економічного роз-
витку. 

Покровитель: 

вмуч. Прокопій
Мучениця Теодосія 
народилася у VIII ст. у 
Царгороді, в заможній, але 
побожній сім’ї. Коли їй ви-
повнилося сім років, помер 
батько. Тоді мати зреклася 
мирського життя й вступи-
ла до монастиря, взявши 
зі собою донечку Теодосію. 
Через три роки померла й 
мати. Тоді Теодосія роздала 
все майно, що отримала у 
спадок, убогим, залишив-
ши собі тільки частину 
коштів на придбання трьох 
святих ікон. 

Далі продовжувала служи-
ти Богу у чернечому сані. У 
727 р. цісар лев Вірменин по-
чав переслідувати своїх під-
даних за вшанування святих 
образів і розп’ять. З-поміж ін-
шого, він наказав скинути ста-
ровинний образ розп’ятого на 
хресті Спасителя, який 400 р. 
висів над мідною брамою при 
вході до цісарського двору. 
Довідавшись про це, Теодосія 
зібрала черниць і жінок та по-
чала спонукати їх стати на за-
хист ікон. Ті без вагань пішли 
за Теодосією.

Розлючений цісар нака-
зав усіх захисниць кинути до 
в’язниці. Їх піддали жорсто-
ким побоям, а згодом страти-
ли, окрім Теодосії. цю ще дов-
го мучили. Все ж 745 р. вона 
померла під час тортур. Біля 
гробу Святої мучениці Теодо-
сії зцілилося багато людей. 

9
український  
католицький 
часопис

червень 2016 сторінка апостольства молитви



НаМіри аПоСтолЬСтВа МолитВи на cерпень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

На думку Папи Франциска, зі спорту можемо 
почерпнути три суттєві настанови, які потрібні 
для будування миру. Ними є необхідність трену-
ватися, чесна гра та пошана до противника. «По-
перше, – каже він, – спорт вчить нас, що для того, 
аби перемагати, потрібно тренуватися. В житті 
необхідно боротися, тренуватися, докладати 
зусилля, якщо хочеш отримати важливі резуль-
тати. Дух спорту, таким чином, скеровує нас до 
образу самозречень, необхідних для зростання в 
чеснотах, які творять характер людини». Отож, 
якщо для «особистого покращення» потрібні 
наполегливі тренування, то «наскільки більше 
зусиль потрібно вкласти у те, щоб довести до 
зустрічі та миру між окремими людьми і між 
народами». Спорт, за словами Святішого Отця, 

Загальний: Щоб спорт був нагодою до братерства між народами і спричинявся до миру в світі.

є також школою формування «культури зустрі-
чі», що також важливо для миру і гармонії між 
народами. Гра в команді вимагає, насамперед, 
думати про добро групи, а не своє власне. «Щоб 
перемогти, потрібно подолати індивідуалізм, 
егоїзм, будь-які форми расизму, нетолерантності 
та експлуатації людської особи», – зазначає Папа. 
«Останнім уроком спорту, корисним для здобу-
вання миру, є обов’язкова пошана між суперни-
ками. Секрет перемоги на спортивному полі, але 
також й у житті, полягає у вмінні шанувати свого 
товариша по команді, як також – суперника. Сам 
ніхто не перемагає, ні на полі, ні в житті!» – на-
голошує Святіший Отець, побажавши: «Нехай 
ніхто не закривається у собі і не почувається ви-
ключеним!» 

Як ретельні християни, ми питаємо себе: 
“Які перешкоди заважають жити Євангелієм? 
Перешкоджають, насамперед, наші помилко-
ві уявлення про Бога, Євангеліє й самого Ісу-
са. Папа Франциск, закликає нас не перетво-
рювати віру в догму: “Я і мої побратими часом 
під час проповіді багато моралізуємо: говори-
мо в основному в етичному вимірі. Звичайно, 
треба говорити про етику й цінності. Але, 
коли занадто багато моралізуєш, то самооцін-
ка людей дуже падає. Як то кажуть, ніщо так 
не деморалізує, як моралізація. Ісус дав нам 
життя, і треба з’єднати проповідь з радістю 
від того, що ти придбав це життя...” Важливий 
також спосіб життя християн. 

Кожен християнин, в будь-якій ситуації 
є свідком Євангелія. Адже Євангеліє поши-
рювали не тільки дванадцять апостолів. Хто 
привіз Добру Новину, наприклад, в Іспанію? 
Купці, солдати, люди, які подорожували і 
торгували... Поки вони займалися своїм біз-
несом, вони спілкувалися з людьми, розпові-
дали їм про Ісуса. Для поширення Євангелія 
не потрібно бути фахівцем, це покликання 
кожного християнина. Потрібно бути від-
критим на дію Святого Духа. Папа Франциск 
вимагає від нас не множити кількість речей, 
коштів, але намагатися якісно все робити – 
читати й осмислювати, сконцентруватися на 
якості... 

Євангелізаційний: Щоб християни жили згідно з Євангелієм, даючи свідчення віри, 
порядності й любові до ближнього.

10
український  

католицький  
часопис

червень 2016сторінка апостольства молитви



Місцевий: За приділення належної уваги дітям й помірковане використання ними 
комп’ютерів і телефонів.

Багато хто вважає, що приділяти ува-
гу потрібно тільки маленьким дітям. Але, не 
можна допустити, щоб «вулиця», телефон чи 
комп’ютер, виховували дитину. Потрібно залу-
чати дітей до домашніх справ, до спільного від-
починку, молитви тощо. Якщо батьки приділя-
тимуть багато часу своїм дітям, вкладають у їх 
виховання любов і душу, тоді й діти виростуть 
порядними й вихованими людьми. Але якщо в 
сім’ї постійні п’янки, сварки, дитина росте, як 
«бур’ян» і тут ні про яке виховання не може йти 

мови. Така дитина втікатиме у віртуальний світ 
інтернету та ігор. Адже діти вбирають в себе, як 
губки, все те, що бачать. І якщо вони бачать гар-
не, то і вбирають тільки «добре». Бувають і ви-
нятки, але вони поодинокі. любімо своїх дітей і 
не забуваймо з ними спілкуватися, приділяймо 
їм свій час і себе. За це вони колись віддячать 
нам своєю любов’ю і турботою, коли “дітьми” 
станемо – ми... 

Покровитель: 

муч. Калинік
Святий мученик Калинік (III-IV ст.), родом 
з Кілікії, з дитинства був вихований у 
християнській вірі. Він ходив по містах 
і селах проповідувати язичникам Ісуса 
Христа і Його вчення. Словом Божим він 
багатьох навертав у християнство. 

У місті Анкирі святий сповідник був затри-
маний й представлений на суд до правителя 
Сакердона, жорстокого гонителя християн. 
Правитель наказав Святому принести жертву 
ідолам, але він безстрашно заявив, що не бо-
їться мук, бо хто вірує в Христа, отримує від 
Нього сили у випробуваннях. Сакердон на-
казав взути святого в чоботи з гострими цвя-
хами всередині і батогами гнати мученика в 
місто на спалення. Шлях був важким, і воїни, 
які супроводжували засудженого, знемогли 
від спраги. У розпачі вони стали просити свя-
того, щоб він випросив у Господа рятівну воду. 
Незлобивий святий, зглянувшись над своїми 
мучителями, з допомогою Божою витягнув з 
каменя чудове джерело. Здивовані воїни пе-
рейнялися співчуттям до свого рятівника і 
хотіли навіть відпустити його, але страх перед 

покаранням змусив їх повести мученика далі. 
У Гангрі святий Калинік, з радістю, подякував 
Господу, Який сподобив його мученицького 
вінця, сам увійшов в палаюче багаття і віддав 
душу Богові. Тіло його, що залишилося не-
ушкодженим, віруючі з честю поховали. 
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ЧУДО СВЯТОГО АНТОНІЯ

Як чудес шукаєш, до Антонія іди,
Просьби і терпіння у стіп його зложи

Одна дівчина довший час молилася до святого Антонія (перед його 
фігуркою) і просила у святого чуда: знайти доброго, побожного хлопця, 
щоб одружитися. Час минав, чуда не було. Далі молилася, молилася, але 
все було без змін. Потім собі сказала, що більше молитися до святого не 
буде і викинула фігурку святого Антонія через вікно. Минуло небагато 
часу, дзвінок у двері. Дівчина відчинила двері: перед нею стоїть молодий 
хлопець з фігуркою святого Антонія в руках і питає її: чи це часом не 
з вашого вікна випала фігурка святого. Так вони і познайомились та 
незабаром одружилися. 

Запрошуємо Вас на Всеукраїнський з’їзд 
Апостольства Молитви, котрий відбува-
тиметься під час святкування храмово-
го празника Христа Чоловіколюбця, 9–10 
липня 2016 р. Б. у прадавній столиці Апос-
тольства молитви м. Жовкві. 

Початок реєстрації всіх учасників о 12:00 
біля храму Пресвятого Серця Христового.

Розпочнеться з’їзд в суботу, 9 липня о 16:00, 
в Жовківському народному домі «Просвіта».

Чекаємо на Вас, щоб наша спільна молитва 
за мир в Україні об’єднала всіх нас в Божій 
любові та стала джерелом сили і натхнення 
у нашому щоденному християнському житті.

З повагою о. Терентій Довганюк, ЧСВВ 
КООРДИНАТОР АПОСТОЛЬСТВА

МОЛИТВИ В УКРАЇНІ

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.

ВСЕуКраїНСЬКий з’їзД аПоСтолЬСтВа МолитВи
9 – 10 липня 2016 р. б.

в м. Жовкві
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Діла МилоСЕрДЯ: (ПроДоВЖЕННЯ) 

Кожна людина, віруюча і невіруюча, 
вибирає: сказати правду чи обманути, 
вчинити за совістю чи проти совісті, 
бажати людині добра чи заздрити їй. Дехто 
вибирає, майже не задумуючись, з дня на 
день, відповідно до досвіту і розуміння 
життя. Бувають ситуації, коли є сумнів, як 
вирішити ту чи іншу справу.

Коли людина роздумує, який вибір зроби-
ти, це означає, що у неї є висока свідомість. 
Особливо, якщо це стосується відносин з 
рідними, колегами. Звичайно, дехто довго 
думає, яку машину купити – зелену чи білу 

або яке плаття – чорне чи червоне. Зараз не 
про те.

Свідомість – це думати, чи готовий я ство-
рити сім’ю, що приваблює мене у моєму май-
бутньому чоловікові, чи я приділяю належну 
увагу дружині, дітям, батькам, як я ставлю-
ся до колег. Тут список можна продовжити. 
Звичайно, якщо людина хоче жити згідно со-
вісті, у неї виникнуть питання - а як вчини-
ти правильно. Бог завжди дасть такій особі 
того, хто їй порадить: через книгу, телепере-
дачу, проповідь, зустріч. 

Катехизмова правда навчає нас, що ділом 
милосердя щодо ближнього є «у сумніві дати 

Уляна СтЕЦіВ-тИмЧУК, катехит

у СуМНіВі Дати Добру ПораДу
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Сумного потішити – завдання не таке 
просте, як може виглядати на перший 
погляд . По-перше, для того, щоб потішити 
когось потрібно бути людиною гідною 
довіри. Ми можемо запитати себе, чи часто 
нам довіряють свої труднощі, проблеми? 
Як ми реагуємо на це? 

По-друге, ми не маємо чекати, коли хтось 
відкриє нам своє серце і скаже, що пережи-
ває біль чи сум. Християнин сам має від-
чувати інших людей, дивитися в очі своєму 
співрозмовнику, щоб побачити, чого потре-
бує ближній.

По-третє, сумного потішити – тут не за-
вжди йдеться про слова. У Святому Письмі 
сказано: «Радійте з тими, що радіють і плачте 
з тими, що плачуть». Часом людина потребує, 
щоб ми разом з нею «поплакали», а не лише 
пожаліли її чи поспівчували. Як приклад, 
ми бачимо Симона Киринейського, котрий 
допоміг нести хреста Ісусові. Він не говорив 
довгих промов, повчальних слів ані жартів, 
Симон просто став поряд і взяв на себе тягар 
хреста.

Роздумуючи на цю тему, варто пригадати 
тих, хто нас потішали: наших батьків, рід-

них, знайомих і подякувати їм за підтримку. 
Маємо бути вдячними також нашим свяще-
никам і духовним провідникам, що у святій 
Сповіді чи розмові разом з нами співпережи-
вають, моляться за нас.

Для того, щоб потішити сумного, не по-
трібно бути багатим чи знаменитим. Усмішка 
нічого нам не коштує, але яке велике значен-
ня вона має у світі! Господь її дав нам як дар, 
як подарунок, як можливість принести світ-
ло, тепло і радість. Використовуймо усмішку 
стільки, скільки це можливо, особливо до 
дітей, дружин/чоловіків, батьків, щоб вона 
була знаком любові, уваги і ніжності. Сьогод-
ні світ спраглий добра, тож християнин має 
нести людям «добру звістку» - Євангелію про 
те, що Бог нас любить людину, дбає про нас, 
бажає нам щастя.

Звичайно, ми зустрічаємо різних людей: 
хтось може сприйняти «тверду їжу», а хтось 
ще потребує «духовного молока», тому маємо 
бути второпними у словах, щоб, потішаючи, 
ще більше не ранити іншого. Маємо також 
пам’ятати, що принести радість може лише 
той, хто її має. А що таке радість? це плід 
Святого Духа. Справжню радість має людина 
з чистим сумлінням. 

СуМНоГо Потішити

добру раду». Що це означає? Насамперед, від-
чути іншу людину, бути уважним, бажати 
добра, заохотити і підтримати в міру своїх 
знань, розумінь і досвіду. Звичайно, най-
кращим порадником є духовна особа, яка є 
в стані освячуючої ласки, адже рада – це дар 
Святого Духа. Ми знаємо, що святі не лише 
давали мудрі поради, вони бачили серце лю-
дини. Господь давав їм дар розуміти різні си-
туації, людей і навіть передбачати майбутнє. 
Але святі ніколи тим не хвалилися і не горди-
лися, вони розуміли, що це Бог діє через них. 

Подібно і ми маємо просити у Господа 
дару ради, особливо тоді, коли нас запиту-
ють, просять про допомогу. Пуста балака-
нина мало кому допоможе. Буває так, що у 
когось проблема, біль, а «порадник» тереве-
нить, хвалиться своїми подвигами чи байду-
же говорить про своє. 

Звичайно, є люди, які вміють у сумніві 
дати добру раду. Для таких є лише одна пе-
ресторога – не приписувати цього дару собі. 
Маємо пам’ятати, Бог покірним дає благо-
дать. 

14
український  

католицький  
часопис

червень 2016дослідження й повчання



зНаЧЕННЯ і розуМіННЯ  
СлоВа «аМіНЬ»

бр. Лука ГОРГОтА, ЧСВВ

Слово «Амінь» ми чуємо кожного 
дня: під час літургії, читання 
молитовника, молитви. На 
завершення літургії чи нашої 
особистої молитви, кажемо «Амінь». 
Або ж можемо використовувати це 
слово в повсякденній мові. Але не 
задумуємось над його значенням. 
А саме, над тим, чому «Амінь» так 
часто вживається у літургійних, 
біблійних текстах? Зазвичай «Амінь» 
ми говоримо в кінці «Отче наш». 
Проте це слово має глибокий 
богословський зміст.

У Святому Письмі ми перекладаємо 
«Амінь» із грецької мови, як «Істина». 
Для прикладу можемо взяти: «Відрік Ісус: 
«Істинно, істинно кажу тобі:..» ( Йо. 3:5). 
Коли перечитувати цей уривок зі Святого 
Письма, зауважимо, що Ісус вживає це сло-
во двічі. це було притаманно єврейській 
культурі. Коли той, хто вів дискусію чи 
бесіду, казав «амінь», це означало, що дис-
кусія стосовно певного питання є закінче-
на. Коли говорилося двічі, це означало, що 
ніхто не смів перечити чи взагалі вступа-
ти в дискусію. Тому що той, хто вів бесіду 
є переконаний у своїй правоті. І те, що він 
стверджує є правдою. Тому єврейською мо-
вою, це речення б звучало «Амінь, амінь 
кажу тобі».

Слово «Амінь» у єврейській мові є при-
слівником. Відповідником цього слова, є 
слово Aman, яке означає бути «твердим, на-
дійним, вірним, гідним довіри». Дане слово 

виражає нашу віру. Вірити – це говорити до 
Бога «Амінь». Таким чином висловлювати 
Богові свою довіру і надію на Його допомо-
гу. Дослівний переклад із єврейської мови 
перекладається: «Нехай так буде». Так лю-
дина є повністю переконана у Правді, а 
саме у Бозі. це є логічно, що людина вірить 
в те, що вважає правдою. Вона ніколи не 
сприймає того, що є брехнею. На неправду 
ніхто покладатися не може. 

Коли уважно читати Святе Письмо, мо-
жемо зауважити, що «Амінь» завжди го-
ворили після слів проповідника або під 
час літургії: «І хвалу воздав езра Господо-
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ві, великому Богові, а ввесь народ відповів: 
«Амінь, амінь», знявши руки вгору, й вкло-
нився, впавши перед Господом обличчям до 
землі» (Неємії 8:6). Воно є виявом спільноти 
або одноосібне погодження із словами і во-
лею Божою у своєму житті. це слово «Нехай 
так буде» є зобов’язуючим. людина каже 
Богу ТАК. Можемо це побачити на кількох 
прикладах. Згода з ким-небуть (І цар. 1:36), 
прийняття на себе післаництва, «щоб міг я 
здійснити клятву, якою клявся батькам ва-
шим, що дам їм землю, текучу молоком і ме-
дом, як воно й є нині.» І відказав я: «Нехай 
так буде, Господи!» (Єр. 11:5). 

Краще це бачимо у книзі Чисел 5: 11-31; 
коли розглядається питання ревнощів. А 
саме, коли чоловік почне підозрювати свою 
жінку в тому, що вона є йому невірною. Вар-
то звернути увагу на такі вірші як Чс. 5: 21-
22; «тут заклене священик жінку клятьбою 
прокляття і скаже до неї: Нехай Господь ви-
дасть тебе на прокляття й злорічення серед 
твого народу і допустить, щоб зів’яло твоє 
лоно і опух живіт твій. Нехай оця вода, що 
стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб 
твій живіт опух і щоб лоно твоє зів’яло. – А 
жінка відповість: Амінь, амінь». Ідея цього 
уривка – це древній ритуал перевірити на 
чесність дружину. Якщо жінка зрадила, але 
не признавалася, то таким чином їй роби-
ли випробування. Згідно логіки, якщо вона 
була невірна, то вода, яку пила – мала стати 
для неї прокляттям. І вона погоджувалась 
на це, говорячи Амінь.

цей уривок дає зрозуміти, що єдиним, 
що лишається вагомим у особистих стосун-
ках між Богом і людиною – це є дане сло-
во. Коли ми під час молитви чи постанови 
кажемо «Амінь», це означає, що ми каже-
мо Богові свідомо Так. «Нехай так буде». У 
цьому моменті ми беремо відповідальність 
перед Богом за свої слова і вчинки. Кожний 
з нас заявляє Богові: «Зроби зі мною згідно 
з моїми словами». Для прикладу можемо 

взяти молитву «Отче наш» чи нашу особис-
ту постанову виправитись з певного гріха 
або упадку. Наприклад: слова, які кажемо 
у кінці молитви: «…і прости нам провини 
наші, як і ми прощаємо винуватцям на-
шим…». На закінчення кажемо: «Амінь». 
Проте, коли не виконуємо, це означає, що 
ми брешемо самому Богові. Якщо ми свідо-
мо сказали Богу так, а потім навіть не на-
магаємось виконати обіцяного, підпадаємо 
під кару, яку свідомо на себе накликаємо. 
Адже кожного дня говоримо «Нехай так 
буде». Тому, що я відповідаю за свої слова і 
вчинки. Зроби зі мною так, як я сказав. 

У кожного з нас може виникати питання, 
чому так є «строго» у відносинах між Богом 
і людиною. Насправді Бог просто хоче, щоб 
людина намагалася йти до Нього. Тому, 
що Бог першим себе зобов’язав перед люд-
ством, і залишається вірним Своїм обіцян-
кам: Він Бог правди, що означає Його ім’я 
у єврейському тексті: Бог-Амінь. «хто буде 
на землі благословенний, буде благосло-
венний Богом правди; і хто на землі буде 
клястися, буде клястися Богом правди» 
(Іс. 65:16). Бог, не зважаючи на всі людські 
обіцянки бути кращими, терпить, чекає і 
має надію, що дійсно воно так буде. Може 
той чи інший усвідомить свої вчинки і на-
вернеться. Християнином є той, хто хоче і 
старається слідувати за прикладом Христа. 
Бути добрим, розуміючим, милосердним, 
толерантним, прощати кривди. Через свої 
діла і слова виявити віру. Навіть після своєї 
хресної смерті Бог надалі продовжує відпо-
відати людині Так. Нам залишається вмі-
ти лише відповісти взаємністю: «Скільки 
бо обітниць Божих у ньому – «Так», і тому 
через нього «Амінь» Богові на славу через 
нас» (ІІ Кор. 1:20).

Святе Письмо запевняє нас у вірності 
слів Христа, закінчуючи Євангеліє цими 
словами: «Благодать Господа Ісуса з усіма 
святими! Амінь» (Од. 22:21). 
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«Людина повинна бути доброю, як хліб. 
Повинна бути, як хліб, котрий для 

всіх лежить на столі, 
від якого кожен може відрізати собі шма-

ток і наїстися коли голодний»
   св. бр. Альберт 

Хмельовський

 Святий, який не був ні єпископом, ні 
священиком, ні навіть монахом (в каноніч-
но-правному значенні цього слова), однак 
для Божої церкви зробив стільки, що Папа 
Іван Павло ІІ присвятив йому один зі своїх 
поетичних творів, який так і назвав «Брат 
нашого Бога»… Я розповім про святого бр. 
Альберта Хмельовського.

Був 1885 р. Морозним січневим ранком 
у майстерні відомого в Кракові художника 
Адама Хмельовського постукав австрій-
ський жандармський офіцер (Краків, так 
само як і львів, був тоді під владою Австрії). 
«Пане Хмельовський, – роздратовано почав 
він, – на вас скаржаться сусіди, що у вашій 
майстерні постійно перебувають і навіть ли-
шаються на ніч різні підозрілі люди. Одного 
з них ми перевірили. це – злочинець, який 
двічі відбував тюремне покарання за кра-
діжки! Його тільки два тижні як випустили 
з в’язниці! Ви хоч розумієте, кого ви до себе 
приводите?!». «Мене не цікавить все те, що 
ви мені зараз наговорили, – рішуче почав ху-
дожник, – мене цікавить тільки одне, що ці 
люди голодні, і їм нема де подітися в такий 
мороз!». 

Ким же він був, той художник Адам Хме-
льовський, котрий в свої сорок років був 
відомий у всій Польщі і так ревно дбав про 
найбідніших і безпритульних, що пізніше 
присвятив їм залишок всього свого життя?

бути ДобриМ, ЯК хліб

Він народився 20 серпня 1845 р. в малень-
кому селищі Іголомія, що під Краковом, яке 
в ті часи знаходилося в Польщі, що була під 
владою царської Росії. Його батько був ро-
сійським держслужбовцем і займався бу-
дівництвом доріг. Взагалі, шляхетський рід 
Хмельовських походив з Поділля, з маєтку 
Кудринці, що над Збручем, неподалік від 
Кам’янця-Подільського. Коли Адаму було 
8  р., батько помер, і матері, як вдові держ-
службовця, запропонували віддати сина до 
Петербурзького військового кадетського 
корпусу. Однак, коли Адам, через два роки 
навчання приїхав на канікули й почав гово-
рити з родичами російською, його мати ви-
рішила забрати з кадетського корпусу і вла-
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штувати у Варшавську гімназію, а пізніше в 
сільськогосподарський ліцей в Пулавах, де 
ще вчили польською. Коли вибухнуло січневе 
повстання 1863 р., Адаму було тільки 17, і він 
разом з іншими учнями й викладачами ліцею 
долучився до повстанців. В бою з царськими 
військами був важко поранений шрапнеллю 
в ліву ногу і потрапив до російського полону. 
Поранену ногу врятувати не вдалося. В ро-
сійській тюремній лікарні хірурги вимушені 
були її ампутувати. Так Адам у вісімнадцять 
років став довічним калікою, що міг ходити 
тільки на протезі. За участь в повстанні його 
чекав суворий вирок, але друзям вдалося 
його викрасти з в’язниці і переправити на ту 
частину Польщі, що була під владою Австрії. 

Шукаючи для себе місця, Адам починає 
мандрувати всією Європою. Ось тоді він 
відкриває в собі талант до малювання. Спо-
чатку вчиться в художній академії в Парижі, 
пізніше в Мюнхені. В 1876 р. переїжджає до 
Кракова, де за недовгий час знаходить в собі 
славу талановитого художника і стає відо-
мою людиною в Краківському вищому світі. 
Увесь цей час Адам не перестає шукати Бога. 
Він регулярно ходить на Службу Божу, бере 
участь в різноманітних молитовних групах, 
але, занурений у світське життя так і не може 
знайти дорогу свого покликання. В 1879 р. він 
залишає Краків і переїжджає до львова. Так 
само й у львові, Адам продовжує малювати, 
дуже швидко знаходить багато шанувальни-
ків своєї творчості та заможних меценатів. 
львівське середовище відрізнялося від кра-
ківського, і не дивно, що серед картин того 
періоду більшість створена була на духовну 
тематику, тоді ж Хмельовський почав роботу 
над своєю, відомою сьогодні на весь світ іко-
ною – «Ecce Homo» («Ось чоловік»). 

І не дивно, що найближчим часом Адам 
відчув прагнення залишити світ і почати 
монаше життя. Так, 24 вересня 1880 р. Адам 
вступає на новіціят Чину Єзуїтів, який тоді 
знаходився у Старому Селі біля львова. Спо-

чатку, в своїх листах до друзів, він пише, що 
«це і є те місце, яке я і шукав». Однак, під час 
Ігнатіянських реколекцій (що тривають 30 
днів) з Адамом стався нервовий зрив і він, зі 
складною формою депресії, був виключений 
з Чину Євуїтів і відвезений до психіатричної 
лікарні на Кульпаркові. Після виходу з психі-
атричної лікарні Адам не бажає ні з ким спіл-
куватися, не повертається до львова, а їде на 
Поділля, до свого родового маєтку в Кудрин-
цях, де по смерті батьків господарем лишив-
ся його молодший брат Станіслав. Там, на 
теренах Російської Імперії, Хмельовський 
побачив до якого занепаду була доведена Ка-
толицька церква царською владою. Багато 
церков і монастирів були або знищені, або 
віддані російським православним, а після 
подавлення повстання 1863 р. на католицьке 
духовенство взагалі линула ціла хвиля цар-
ських репресій. Хмельовський почав роботу 
серед мирян, створюючи молитовні групи на 
зразок третього Чину св. Франциска. Вчив їх 
католицькому катехизму і виголошував їм 
конференції. Незабаром про це дізналися і 
російські жандарми, А. Хмельовський отри-
мує наказ негайно залишити терени Росій-
ської Імперії (від ув’язнення його врятувало 
тільки те, що він був громадянином Австро-
Угорщини).

Восени 1884 р. Адам знову поселяється в 
Кракові, а взимку він несподівано для себе 
відкриває дорогу свого покликання аж до 
кінця життя. В грудні, повертаючись опів-
ночі додому, Адам випадково зустрічає на 
вулиці 24-річного бездомного хлопця, який 
майже замерзав в лютий мороз. Адам завів 
його на ніч до своєї художньої майстерні, а на 
наступний день (від нього ж) дізнався, де ще 
багато таких бездомних мають собі приту-
лок. Побачивши їх всіх, Адам вимовив лише 
«я вас так не залишу». Спочатку він починає 
надавати бездомним притулок у себе в май-
стерні, говорячи не спокійним сусідам, що 
він працює над новою картиною, а це його 
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натурщики. Пізніше домовляється з міською 
радою Кракова і отримує від них невеличке 
приміщення, де організує «обігрівальню» для 
бездомних. Тоді і виникає у А. Хмельовсько-
го ідея заснувати нове монаше згромаджен-
ня, щоб займалося допомогою бездомним і 
знедоленим. Будучи ревним прихильником 
св. Франциска він вступає до третього Чину 
св. Франциска, де з рук Краківського Митро-
полита Кардинала А. Дунаєвського отримує 
терціярський габіт і змінює своє хресне ім’я 
Адам на Альберт (на честь св. Альберта Ве-
ликого, відомого філософа середньовіччя). В 
1888 р. бр. Альберт записується на конферен-
ції св. Вінкентія де Поля, де багато мови іде 
про допомогу бідним. Там же знайомиться 
з двадцятидворічним молодим студентом 
Ягелонського університету графом Р. Шеп-
тицьким і його молодшим братом Казими-
ром (майбутнім о.  Климентієм), з якими у 
бр.  Альберта в майбутньому зав’язалась до-
вга міцна дружба. Р. Шептицького після по-
вернення з Кракова у травні 1888 р. вступив 
на новіціят оо. Василіян в Добромилі. В тому 
ж році, бр. Альберт склав свої монаші обіти. 
Не належачи, формально, до жодного мона-
шого Чину, він їх склав приватно з рук того 
ж Кардинала, від якого рік тому отримав 
терціярський габіт. А також отримав благо-
словення створити монашу спільноту на зра-
зок третього Чину св. Франциска, яка буде 
займатися допомогою бездомним. За основу 
бр. Альберт взяв терціярський статут і нове 
Згромадження стало називатися «Згрома-
дження Регулярне ІІІ Чину Святого Фран-
циска, послуговуючи вбогим». (після смерті 
бр. Альберта і аж до сьогодні увесь світ нази-
ває це Згромадження «Брати Альбертинці»). 

В 1889 р. бр. Альберт створює жіночу гіл-
ку свого згромадження. На сьогодні сестри-
альбертинки набагато чисельніші від братів 
(сестер понад 300, братів біля сотні) опіку-
ються в основному домами інвалідів, пансі-
онатами пристарілих, в їх костелі, у Кракові, 

по вул. Воронича спочивають мощі св. Аль-
берта, що були перенесені туди після Кано-
нізації.

В 1892 р. бр. Альберт знову перетинаєть-
ся з родиною Шептицьких, коли ті декілька 
місяців вимушені були провести в Закопа-
не, де молодому семінаристу А. Шептицько-
му потрібно було термінове лікування від 
ускладненої форми туберкульозу. Пізніше 
графиня Софія Фредро-Шептицька, мати 
Митрополита Андрея, напише «Наче до ро-
дини з’їжджалися до нас по черзі оо. Василія-
ни, до них прилучився теж бр. Альберт, якого 
ім’я напевно заблисне колись у ряді святих».

І не випадково, другим містом після Кра-
кова, де бр. Альберт продовжив свою ді-
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яльність, став львів. 1 листопада 1892 р. був 
освячений львівський притулок для бездо-
мних на вул. Клепарівській. Тут, так само як і 
в Кракові, бр. Альберт головною метою своєї 
допомоги бідним ставив не лише допомогу 
матеріальну, а перш за все – повернути люди-
ну, відкинуту суспільством, назад в суспіль-
ство. Він любив часто повторювати «Коли ря-
туєш людину, завжди давай їй якийсь вихід в 
світ, інакше не має сенсу цю людину рятува-
ти. Статися це може тільки через заохочення 
цієї людини до праці, що дасть їй можливість 
заробляти на життя». Якщо в Кракові, на базі 
притулку бр. Альберт заснував для бездо-
мних невелику меблеву фабрику, то у львові 
був цех по виробництву цвяхів. Бр. Альберт 
серед міст Галичини не зупинився на одному 
лише львові. В 1898 р. заснував притулок для 
бездомних в Сокалі, в 1903 р. – в Ярославі, в 
1907 р. – в Перемишлі, в 1914 р. (останній за 
свого життя) – в Станіславові (теперішній 
Івано-Франківськ). Часто, буваючи в Гали-
чині, бр. Альберт завжди відвідував свого 
давнього друга А. Шептицького. Ще пере-
буваючи у львові 1879 р., бр. Альберт почав 
малювати ікону «Ecce Homo» («Оце людина», 
слова Пилата, коли Ісус, побитий бичами 
став перед натовпом – Ів. 19:5). Малював він 
її з перервами майже 15 років. Коли закін-
чив, ніде не хотів її віддавати, але ікона дуже 
сподобалась Владиці Андрею, що той просто 
вмовив подарувати її. Аж до смерті А. Шеп-
тицького ікона знаходилася у львові у ми-
трополичих палатах. Владика Андрей дуже 
її шанував, особливо вражала його молитва, 
яку склав і написав на зворотньому боці сам 
бр. Альберт «Царю, Небесний! Царю терням 
коронований, бичований, в багряницю вдяг-
нутий. Царю Неба, зневажений і опльований. 
Будь Царем і Господом нашим тепер і навіки. 
Амінь». Після смерті Митрополита в 1944 р. і 
руйнування більшовиками Греко-Католиць-
кої церкви, ікона знаходилася в запасних 
сховищах художнього музею, її просто пла-

нували знищити як не відповідаючу Радян-
ській ідеології. В 60-ті р. Польському духо-
венству вдалося домовитися і обміняти ікону 
на декілька картин українських авторів. Сьо-
годні побудований цілий храм на честь ікони 
«Ecce Homo», який знаходиться на території 
монастиря сс. Альбертинок в Кракові, де та-
кож зберігаються і мощі бр. Альберта…

Бр. Альберт помер в 1916 р. в Кракові, у 
тому самому домі, який він заснував. Упоко-
ївся вранці, коли всі краківські церкви уро-
чистими дзвонами звіщали Різдво Христове. 
Кілька місяців перед тим, лікарі виявили в 
бр. Альберта рак шлунку і сказали, що опе-
рувати вже пізно. Так, мужньо перемагаючи 
важкі болі, він дожив останні дні. Службу 
відправляв сам Краківський Митрополит 
Кардинал Адам Сапега. В останню путь бр. 
Альберта проважали єпископи, священики, 
краківська інтелігенція і … багатотисячний 
натовп краківських бідняків. 

В 1934 р. Кардинал Адам Сапега розпочав 
процес Беатифікації бр. Альберта. В 1983 р. 
Папа Іван Павло ІІ проголосив бр. Альберта 
Блаженним, а 12 листопада 1989 р. в Римі від-
булася урочиста Канонізація. Днем Святого 
бр. Альберта Хмельовського, покровителя 
бідних і знедолених є 17 червня…

 Після здобуття Україною Незалежності, 
брати Альбертинці знову відновили свою 
діяльність в нашій країні. Спочатку почали 
у львові, а в 2002 р. тодішній Харківсько-За-
поріжський єпископ Станіслав Падевський 
запросив їх до Запоріжжя, де вони зараз ма-
ють притулок для бездомних і їдальню. Крім 
цього, на Збоїщах, будується також притулок 
для бездомних, який візьмуть під свою опі-
ку бр. Альбертинці, що і надалі допомагають 
кожному потребуючому, не зважаючи на 
його вік, конфесійну чи національну прина-
лежність, щодня сповнюючи заповіт свого 
засновника, Св. бр. Альберта – «бути добрим, 
як хліб». 

бр. максиміліян ГРИГОР’ЇВ, 
Крехівський монастир св. миколая
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подав о. Андрей ПАВЛИШИН, ЧСВВ

В Україні досить поширене почитання 
св. Миколая чудотворця. Є багато 
храмів на його честь, ікон, піснеспівів, 
тощо. Ми також двічі на рік святкуємо 
святого Миколая чудотворця: «теплого 
Миколая» у травні, і «зимового 
Миколая» у грудні. Про грудневого 
Миколая нам багато відомо, а про 
свято «теплого Миколая» (22 травня), 
відомостей є досить мало. Цей празник 
пов’язаний з перенесенням мощей 
святителя Миколая Чудотворця з Мир 
лікійських до Італії. Цей історичний 
факт тісно переплетений вірою та 
політично-економічними амбіціями.

Перенесення мощей Св. Миколи
У XI ст. ситуація у Візантійській імперії 

була несприятлива для християн. Візантій-
ський престіл після смерті Василя II (1025 р.) 
займали слабкі і швидкоплинні імператори, а 
з Азії сельджуки здійснювали свої спустош-
ливі напади на Захід, і до 1081 р. візантійці 
втратили всю Малу Азію. це змушує хрис-
тиян, що проживали в Мирі, переселятися 
в більш безпечне місце, що знаходиться в 
трьох кілометрах від старих Мир, а в само-
му ж храмі при мощах святого, залишаються 
служити тільки декілька ченців.

У 1086 р. святитель Миколай «з’явився у 
видінні трьом людям, наказуючи їм оголо-
сити жителям міста Мир, що боячись турків, 
пішли звідси на гору, щоб вони повернулися 
жити і стерегти місто, або щоб знали, що він 
переселиться в інше місце». У політичному 
і військовому плані Візантія переставала іс-
нувати, так з 1016 р. Південна частина Італії, 
що належала Східній Римській імперії, стала 
піддаватися нападам норманським: «1027  р. 

за згодою імператора Конрада II, було за-
сновано перший норманське поселення», а 
вже 1071 р. герцог Роберт Гюіскар остаточ-
но захоплено південь італійських областей. 
Завоювавши останню візантійську форте-
цю – Бар, де в 1087 р. св. Миколай з’явився 
уві сні побожному священику і звелів: «Іди 
і скажи людям і всьому собору церковному, 
щоб вони пішли і взяли мене з Мир і покла-
ли в місті цьому, бо не можу там перебува-
ти на місці порожньому. Богу так завгодно». 
Для виконання волі св. Миколая «... Італійці 
спішно й таємно підготували цілу морську 

«тЕПлий МиКолай»
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експедицію». 11 квітня 1087 р. 47 осіб, добре 
озброївшись, вирушили до храму Святого 
Сіону, де знаходилися мощі св. Миколая, там 
заховавши зброю під одягом, стали вдавати 
паломників. Мощі святого стерегли четверо 
монахів. Одні з барійців звернулися з про-
ханням до монахів про виділення їм частини 
мира (манни) від мощей св. Миколая, інші 
стали молитися. Зрештою мандрівники від-
крили ченцям свій план – перенести мощі 
чудотворця в Апулію. Можливо, спершу 
ченці не сприйняли намір посланників з Барі 
серйозно. Вони сказали, що Святий нікому 
ніколи не дозволяв переносити його останки 
в інше місце; навіть імператору Василю. Ма-
кедонянам довелося відмовитися «від наміру 
перенести їх в Константинополь».

«Барійскій пресвітер на ім’я Луп тримав у 
руках скляну посудину, яку монахи храму на-
повнили миром від мощів. Він вирішив взяти 
участь у переговорах зі сторожами і поставив 
флакон на верх невисокої колони біля вівта-
ря. Під час суперечки пресвітер Луп з необе-
режності зачепив посудину, і вона з «великим 
тріском» впала на мармурову підлогу, але не 
розбилась, в цьому барійці побачили символі-
ку. Вони збрехали ченцям, заявивши: «Ви по-
винні знати, що, коли папа з Риму прийшов 
до нас у місто Бар, у супроводі багатьох ар-
хієпископів, зі свитою священнослужителів і 
мирян, він сам послав нас в ці землі перенести 
священне тіло. Він зробив все це, тому що свя-
титель Божий з’явився йому уві сні і просив, 
щоб привезли його в наші землі. Коли барійці 
дістали з-під своїх плащів зброю, ченці усві-
домили всю серйозність наміру гостей. Один 
з ченців став повільно відступати до дверей, 
бажаючи оповістити жителів Мир, що відбу-
вається, але барійці заздалегідь заблокували 
виходи з церкви. Сторожу зв’язали, і хтось на 
ім’я Матвій (можливо, лідер), приставив ніж 
до горла ченця, погрожуючи смертю, якщо 
той не вкаже місцезнаходження мощей. Чер-
нець відповідав йому: «Швидше помремо, ніж 

дамо взяти святого». Інший монах, бажаючи 
позбавити брата від смерті і усвідомлюючи, 
що опір даремний, сказав: «Сину мій, чому ти 
несправедливо напав на нашого брата?» 

Багато намагалися заволодіти мощами, 
але не змогли. Напевно, прийшов час вико-
нання обіцянки, яку дав святитель рік тому. 
Почувши це, італійці попросили розповісти 
їм про видіння св. Миколая, в 1086 трьом жи-
телям Мир. Барійці розцінили це як ще одну 
підставу для перенесення останків Великого 
святого до себе на батьківщину. Служитель 
храму вказав Матвію отвір у підлозі, з якого 
ченці витягували «Пензликом святу вологу». 
Барійці зрозуміли, що це те місце, де знахо-
дяться мощі святителя Миколая. Матвій 
сховав свою зброю і, взявши залізний лом, 
став бити в мармурову підлогу».

Коли барійці розбили мозаїку на підлозі 
і виявили древню цегельну кладку, за нею 
віднайшли кришку білого саркофага. Вони 
боялися розкрити гробницю св. Миколая. 
Відкопавши до половини кришку сарко-
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фага, ніхто не наважувався його відкрити, 
«Щоб не перетворитися на камінь». Матвій 
ударом лома розбив мармурову плиту, та-
кож, коли вони позабирали залишки сарко-
фагу, то побачили в середині «повно святої 
вологи» – мира, від якого ширився чудовий 
аромат. Матвій, опустивши «праву руку» в 
миро, і по частинах став витягувати й пе-
редавати мощі святого з гробу пресвітерам. 
Оскільки, вони поспішали, він зістрибнув 
в миро, «як пізніше з’ясується, розчавив 
своїми ногами частину кісток тазу святи-
теля. Знайшовши в гробниці череп, Матвій 
дбайливо передав його священикам і виліз 
з гробниці». Священики загорнули мощі 
Миколая в свої облечення і дбайливо поне-
сли їх до кораблів. В 1953 р. професор луїджі 
Мартіно, досліджував мощі святого і під-
тверджує у звіті, що на кістках «знайдені пе-
реломи на тих місцях, де вони повинні бути 
під час грубої ексгумації, у зв’язку з тим, що 
моряки поспішали, на кістках виникли ве-
ликі ушкодження, викликані взаємним тер-
тям по всій ймовірності через те, що кістки 
були разом загорнуті в певний матеріал при 
перевезенні». Жителі Мир повернулися в 
пограбований храм і виявили, що деяка час-
тин костей залишилися занурені в миро, що 
потім зберігались в скрині у престолі. Про-
те вони були насильно забрані 30 травня 
1099 р. венеціянцями під проводом єписко-
па енріко Контаріні. Мощі, що зберігались 
певні роки в престолі, під впливом особли-
востей південного клімату – миро висохло 
і придбало тверду кристалічну форму, тому 
єпископ Контаріні змушений був виламува-
ти кістки святого, що призводило до їх по-
дрібнення. Не маючи мощівника, він склав 
їх у свій головний убір, разом з лежачим 
медальйоном, на якому напис свідчив: «Тут 
спочиває великий Миколай, славний чуде-
сами на землі і на морі».

На 8 травня 1087 р. кораблі повернулися в 
місто Бар, і радісна звістка облетіла все місто. 

9 травня, мощі святителя Миколи урочисто 
перенесли до церкви св. Стефана, що знахо-
дилася недалеко від моря. 1 жовтня 1088 р. 
на запрошення архієпископа Іллі, Папа Рим-
ський Урбан II «вклав мощі святого в срібну 
раку». Через рік переніс їх Папа Урбан II до 
церкви, що була побудована на честь святи-
теля Миколи і освячена ним. Тоді ж Папа 
Урбан призначає перше святкування в Барі 
перенесення мощей на 9 травня 1090 р., а 
вже в 1092 р. це свято появляється на Русі. 
У Маларському соборі (1089 р.), скликаному 
Римським папою Урбаном II для примирен-
ня церков брала участь й делегація Київської 
митрополії, яку благословив Митрополит 
Київський і всієї Руси Іван III. З того часу і 
почалося піднесення культу святого Мико-
лая на Русі. Запровадження цього свята в 
Русі-Україні приписується митрополитові 
Єфремові, наступникові митрополита Івана 
III, вважають що він описав це перенесення 
на Русі-Україні, та уклав службу перенесення 
та акафіст на честь святого. 
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 бр. Адріан САВЧИН, ЧСВВ

В книзі Йова описаний приклад батька, який 
після веселих забав закликає своїх дітей 
до святості та покаяння і сам за кожного з 
них приносить кровні жертви тварин як у 
старозавітнім звичаї – на знак перепрошення 
Бога за їхні гріхи та образи. Так він робив 
завжди, тому що був боягузом, а ми це 
робимо з упевненості. Ось що читаємо з 
уривка з кн. Йова 1: 4-5: “А сини його ходили 
один до одного, і справляли гостину в домі 
того, чий був день. І посилали вони, і кликали 
трьох своїх сестер, щоб їсти та пити із ними. 
І бувало, як миналося коло бенкетних 
днів, то Йов посилав за дітьми й освячував 
їх, і вставав він рано вранці, і приносив 
цілопалення за числом їх усіх, бо Йов казав: 
Може згрішили сини мої, і зневажили Бога в 
серці своєму. Так робив Йов по всі дні”.

Дорогі батьки, чи ви також наслідуєте пра-
ведного старозавітного Йова. Який мав 7 синів і 
3 дочки. Він дуже переживав за них, щоб не грі-
шили та вели праведне життя. Він дозволяв їм 
проводити весело свій час, робити бенкети один 
в одного і сам радів з того, що його сини та дочки 
вміють веселитися. Але після бенкетів закликав 
своїх дітей до святості та покаяння. Ваші сини 
та дочки проводять весело час, ходять на танці, 
справляють дні народження, йдуть на весілля до 
своїх друзів. Також весело проводять час на при-
роді, в друзів та інших розважальних закладах. 
Ви часто не знаєте як вони там себе ведуть, чи 
образили вони ближніх своїх, а може і самого 
Бога або святих, навіть жартуючи між собою. 
Тому що часто для батьків є таємницею життя 
їхніх дітей. Що вони думають, що хочуть зроби-
ти, як поступити, як вирішують свої проблеми, 
чи які вони мають бажання тепер і на подаль-

ше своє життя. Не завжди діти відкриваються 
перед своїми батьками, іноді зі сорому або, що 
мені можуть батьки допомогти. Часто батьки 
наводять свої приклади з життя, як треба жити 
чи поступати, але той час уже пройшов, що був 
колись. Та теперішню молодь не задовольняють 
такі відповіді, тому що їх чекає життя нове, не-
знане. Життя іде вперед, розвиток наукової тех-
ніки так прогресує, що самі батьки не можуть 
зрозуміти, що твориться, до чого ми дійдемо, чи 
це приведе людство до добра. 

Тому можемо молитися за своїх дітей, за-
кликати їх до покаяння (св. Сповіді), при-
носити новозавітню безкровну жертву, 
тобто Службу Божу, та приносити за них 
різні жертви (наприклад піші прощі до від-
пустових місць та самі відпусти) й молитви. 
Молебні, акафісти як перепрошення Бога за 
їхню грішну поведінку. Якщо хтось знає про 
грішне життя своїх дітей, яке продовжуєть-
ся роками, то може давати на Дев’ятниці до 
Божого Милосердя та на 30 Служб Божих за 
перепрошення гріхів та зневагу Бога, як на за-
гальну відправу так і окрему. Таким чином ми 
перепросимо Бога за наші гріхи та гріхи на-
ших дітей і батьків, випросивши Божого Ми-
лосердя для нас і всього людства. 

ПриКлаД йоВа:  
ЖЕртВа НаДолуЖЕННЯ за таєМНі ПроГріхи ДітЕй
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бр. іларіон ВОЙтАНіВСЬКИЙ, ЧСВВ,
студент I курсу ВІФБС

Не секрет, що соціальні мережі зараз ростуть 
мов гриби після дощу. Всі вони нам добре 
відомі: MySpace, Facebook, Twitter, Вконтакті… 
Їх одразу всіх і не згадаєш. Відбираємо у себе 
час і цікаві миті життя. Немає такого студента, 
який не чув би за соціальну мережу. Ми по-
клоняємось їм як лжепророкам. Обманюємо 
себе, коли кажемо, що так знімаємо стрес, 
головний біль. Спілкуємося за допомогою 
різних гаджетів з тим, кого ми не бачимо. Але 
жити так не можна.

Кожен, мабуть, зможе згадати свої дитячі 
роки, де на спортивних майданчиках часто лу-
нав дитячий сміх, який навіює приємні спо-
гади. Зараз ситуація трішки змінилась. Вже 
не дієво говорити дитині, що довге сидіння за 
комп’ютером шкідливе. Адже очевидно, що це 
явище масово поширене і небезпечне. Що змо-
же тоді вберегти від постійного перегляду відео 
та спілкування з друзями, котрі знаходяться не-
далеко? З ними бачимось кожного дня, але об-
мінюємось повідомленнями в «пласмасі». Перед 
нами зникає межа реального світу. люди почали 
замикати себе в он-лайні. Великий вплив медіа-
простору їх затягує. Майже ніде не згадується 
про вплив соціальних мереж на наше життя. 
Але їхню шкідливість можна прирівняти до ал-
коголю, наркотиків та куріння. Молоде поколін-
ня не вміє кохати, бути коханими, вітати з днем 
народження. Хлопці не дарують дівчатам квітів, 
усмішок, тільки на фото ставлять «лайки». ця 
загроза затирає людські цінності і робить не-
здатними співчувати іншим. 

Не модно радіти життю, яке дароване Бо-
гом – Творцем, а модно ставати як «зомбі». Гос-
подь знає нас такими, котрими є насправді. Знає 

чого прагнемо. Без Його допомоги не звільни-
мося від тієї звички. Мережа заманює своєю зо-
внішньою якістю. Швидка доступність функцій 
налагоджує зв’язок з близькими друзями. Стає 
вона помічником в пошуках роботи. Можна 
обмінятися великою кількістю корисної інфор-
мації для навчання. Там ви зможете почитати 
про те, що відбувається в світі. Але не завжди 
такий спосіб стає ефективним. Що молоді люди 
скажуть дітям, коли ті запитають, як вони про-
вели свої молоді роки? – прогайнували свій важ-
ливий час. Що й казати про кохання з першого 
погляду, котре бере свій початок з віртуального 
світу. Таке часто трапляється і є непоодиноким. 

Моя мета не винести соцмережам крайній 
«вирок», а показати, що треба використовувати 
здоровий глузд, при її належному використанні 
і вона послужить не для розваги, а для спілку-
вання. Позитивних якостей інтернет має без-
ліч, всіх і не згадаєш. Якщо близька особа зна-
ходиться далеко (наприклад, за кордоном), тоді 
з нею просто зв’язатись. Знайомі через мережу 
можуть запропонувати піти з ними в музей, 
кіно або насолодитись приємним спілкуванням 
за чашкою ароматної кави. Мережа направляє 

«ПаВутиНа» НаВКоло тЕбЕ
(або як зберегти свою безпеку в інтернет-мережі)
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людство в русло зустрічей, подорожей. Щасли-
вими роблять нас можливості, які надають нам 
Instagram, LinkedIn. Соціальна мережа – це до-
помога, котру можна отримати у дуже зручний і 
швидкий спосіб.

Кожен може переглянути соцмережу, яку 
часто відвідував або відвідує. І часу обмаль, щоб 
прочитати цікаву книгу чи просто посидіти з 
друзями в парку. Клікнути мишкою набагато 
простіше – «кольорова райдуга» сучасних медіа-
технологій. Для молодого покоління це цілком 
зручна та практична справа… Зрозуміло, що 
мова йде про застороги, які пов’язані з негатив-
ними впливами великої кількості інформації на 
центр задоволення в мозку людини. Реклами, 
акції, пропозиції атакують з усіх сторін, робля-
чи в голові смітник. Виникає залежність, бо 
мозок звикає отримувати інформацію малими 
порціями. Неприємним наслідком є забиран-
ня соцмережею нашого часу. Найвідомішими з 
них Facebook, Twitter, Однокласники. І їхні роз-
робники вдаються до багатьох маніпуляцій. Ми 
ведемось на це не задумуючись, що так було 
сплановано – робити з нас маріонеток. Таким 
чином стаємо заручниками свого життя, яке 
набагато цікавіше, коли воно є живе, справжнє. 
«Особисте життя» відходить на другий план, 
бо розміщаємо його в мережах «Вконтакті», 
Facebook. Підліток не усвідомлює того, що тво-
риться з його уявою. Відставати від ровесників 
для нього означає бути не таким як вони. Про-
блема пов’язана з байдужістю батьків, вчите-
лів та добрих знайомих. Ізолювання дітей від 
комп’ютера є не цілком логічним методом. Тут 
мова йде про виховання через широкий простір 
медіа-світу, що не завжди несе в собі щось хоро-
ше. Нам самим треба обрати те, що корисне для 
нашого збагачення.

Візьмімо для прикладу підлітка. Він сам ще 
не може відрізнити, що є добре, а що зле. Але 
ми дорослі та самостійні люди обираємо таку 
інформацію в інтернет-просторі, яку вважа-
ємо для себе важливою. Молодь губить час в 
он-лайні всюди: у транспорті, в школі на пере-

рві, вдома. Але краще присвятити його собі. На 
роботі, замість того, щоб працювати – людина 
заходить у «віртуалку» з мобілки чи планшета. 
ця тема є болюча всім, не тільки для молоді, а й 
для підлітків і старших. Тому розпадаються сім’ї, 
з’являються сварки із-за знайомств в мережі. Не 
важливо, як будуть реагувати на таку поведінку, 
а важливо те, що напишуть у «приваті», щоб від-
правити повідомлення й знайти нових друзів… 
Таких “товаришів” може налічуватися безліч і 
то більшість незнайомі нам обличчя. це пере-
ходить у дилему й батьки не можуть постійно 
дивитись за своїми дітьми. людина відчує себе 
справжньою та живою, якщо не замкнеться в 
інтернеті, де ділить з однолітками «спільні ін-
тереси». цій особі важче сприйняти світ таким, 
яким він є насправді. Медіа помагає краще піз-
нати все довкола, а не тільки те що нас оточує. 
Молодь не здатна потім брати на себе велику 
відповідальність. Вона харчується ілюзіями, які 
перенести у справжній світ неможливо. Стає 
тоді не вільною, а рабом.

Перш ніж входити в соцмережу пам’ятайте:
  вказувати адресу свого проживання, 

номер телефону, рік і день народження;
  дату своєї поїздки, походеньок по магази-

нах (останнє більше притаманне жінкам); 
Нехай воно буде у вашій приватності і 
хвалитись в «соціалках» ними недоречно;

  не додавайте в друзі людей, яких ви ще 
жодного разу не бачили;

  не викладайте особисті фото в Instagram;
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дослідження й повчання

 заходьте в мережу лише за потребою;
 не їжте за комп’ютером;
  не надсилайте фото чи записи, які могли 

би образити близьку вам людину;
  життя в он-лайні ніколи не замінить 

справжньої дружби, тепла, усмішки…;
  знайте, що сайти, на яких просять вказати 

дані ваших документів, є фальшивими.

Мережа дає багато оптимальних можли-
востей доступного спілкування і знайти дав-
ніх друзів. Та пробачати знайомим у реаль-
ності вже не так просто – клацнув мишкою 
і подарунок відправлено. Мабуть немає від-
ваги, щоб поговорити наодинці. Багатьом у 
віртуальному світі легше виходить висловити 
думку, ніж в живу.

В житті буває багато труднощів випробу-
вань та падінь. Багато сліз та горя, непорозу-
мінь і критики зі сторони батьків. Підліток 
не бачить виходу з цієї проблеми – поринає 
в соцмережу. В книзі “Самотність у мережі” 
письменник Януш Вишневський показує всі 
ті проблеми та буденність. 

Мережа «Вконтакті» – найпоширеніша серед 
підлітків. Звертаюсь до матерів, щоб цікави-
лись дитиною впродовж дня. Бо інтернет-про-
стір без нагляду завдасть кривди вашим дітям. 
Потрібно перевірити на якість музику та ві-
део-файли, що вони слухають і переглядають. 
На «стіні» дитини трапляються різного роду 
файли, які призведуть до неочікуваних наслід-
ків. Травмувати ще несформовану особистість 
дуже легко. Опитування показали – соцмережі 
позитивно впливають на розвиток уяви і допо-
магають обмінятися корисною інформацією. 
Та слід пам’ятати про небезпеку зловживання. 
Надмірне використання гаджетів негативно 
впливає на здоров’я. Воно викликає безсоння, 
розлади травлення та погіршує зір. 

У підсумку роздумів бачимо, що вирі-
шення такої проблеми є достатньо довгим і 
напруженим процесом. В природі все ство-
рене ідеально, бо воно бере свої початки від 
Бога. Хочу побажати вам у всьому триматись 
«золотої середини», коли тримаєте у руках 
комп’ютер чи планшет, бо це річ хороша, про-
те потребує дбайливого ставлення. 

МОлИТВА СВ. ІСИДОРА  
ПЕРЕД ВХОДОМ В ІНТЕРНЕТ:

Всемогутній і вічний Боже, який створив 
нас на Свою подобу і повелів нам шукати 
насамперед того, що добре, справжнє 
і гарне, особливо у Божественній Особі 
Твого Єдинородного Сина, Господа нашо-
го Ісуса Христа. Допоможи нам, благає-
мо Тебе, за заступництвом св. Ісидора, 
єпископа і вчителя, щоб ми під час на-
ших мандрівок в Інтернеті спрямову-
вали руки та очі лише на те, що Тобі до 
вподоби, і ставилися з любов’ю й терпе-
ливістю до всіх тих, кого зустрінемо. Че-
рез Христа, Господа нашого. Амінь.
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Священик із тернопільщини п’ять років 
вишивав ночами хресну Дорогу
Настоятель церкви Святої Трійці з с. Дзвинячка Борщівського р-ну на Тер-
нопільщині о. Микола Сус вишив усі стації Хресної Дороги. Виставку цієї 
роботи організували 27 квітня в обласній раді. 

Унікальна композиція складається з п’ятнадцяти частин. Автор твору, 
о. Микола Сус каже, що таким чином хотів донести до людей значення по-
двигу Ісуса Христа: «Хочу, щоб люди оглядали цю Хресну Дорогу і прослав-
ляли Спасителя за те, що Він зробив заради кожного з нас. Хресна Дорога 
має чотирнадцять стоянь, але я вишив п’ятнадцять. Бо всі чотирнадцять – 
це повільна смерть на Голгофі, але якщо смертю все закінчується, то тоді не 
треба нічого. Я починав із п’ятнадцятого стояння, яке означає перемогу Ісу-
са Христа. Вишивав Хресну Дорогу майже п’ять років, переважно ночами. І 
в лютому цього року завершив», – розповідає отець Микола Сус. 

На ниві служіння Богові о. Микола Сус трудиться вже 40 років. Із них 
34 р. він – настоятель Свято-Троїцької церкви у Дзвинячці. А його малою 
батьківщиною є с. Тростянець, що на Бережанщині. Тепер ця унікальна 
композиція зберігатиметься у храмі с. Дзвинячка Борщівського р-ну.  

Незвичайні семеро близнюків  
відсвяткували 18-річчя
«Добрі люди» радили Боббі Маккой абортувати трьох або чотирьох дітей, 
коли з’ясувалося, що вони з чоловіком матимуть сімох одразу. Зараз у 
щасливих батьків загалом по четверо синів і доньок. 

Звичайна американська баптистська сім’я зі штату Айова працювала, 
щоб купити власний будинок, по вихідних відвідувала богослужіння. 
1996 р. в подружжя Маккой народилася донечка Мікейла. Наступного 
року Боббі знову завагітніла. 

У відмові від пропозиції «селекції з метою зменшення» своїх дітей Боб-
бі та Кенні сказали, що вони віддають себе в руки Бога. Так народилися 
«семірнята», які не тільки прожили більше року, а й досі щасливо ростуть. 
Минулого року вони вже відзначили своє 18 -річчя. 

«Ми щасливі. Ось наші діти, які були живі з моменту зачаття. Поглянь-
те на них: кого б із них ви пропонували нам убити?» – кажуть Боббі й 
Кенні Маккой, закликаючи до законодавчого захисту зачатого життя.  

90 років разом
Ця пара, здається, поверне вам віру у вічне кохання: Карам та Картарі 
Чханд разом понад 90 років, і це найтриваліший подружній зв’язок в іс-
торії. 

Карамові зараз 110 років, його дружині – 103. Карам та Картарі народи-
лися в Індії, вони одружилися 1925 р. Катарі на момент одруження випо-
внилося 13р., її нареченому – 20; 1965 вони переїхали до Великої Британії. 
Пара виховала 8 дітей, у них 27 онуків та 23 правнуки. 

Зараз подружжя мешкає у Західному Йоркширі, вони – місцеві зна-
менитості. 2008-го подружжя Чхад запросили на відкриття «Westfield 
London», найбільшого торгово розважального центру британської столи-
ці. Вони також побували на аудієнції у королеви.  
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Колишній есесівець з аушвіца заговорив
Охоронець у німецькому концтаборі смерті Аушвіц-Біркенау Райнхольд 
Ханнінґ, чий процес триває у Детмолді (Північний Рейн – Вестфалія), у 
п’ятницю перервав свою мовчанку, перепрошував, сказав, що шкодує і що 
йому соромно. 

94-річний на сьогодні колишній есесівець перебуває під судом за зви-
нуваченням у знищенні щонайменше 170 тис. осіб. «Мені соромно, що, 
бачачи безправ’я, я йому в жодний спосіб не противився. Мені справді 
прикро», – сказав він у суді, зачитуючи свою заяву. Сказав, що глибоко 
вболіває над тим, що належав до злочинної організації, відповідальної за 
смерть стількох неповинних людей та знищення численних сімей. 

Раніше адвокат Ханнінґа зачитав у суді його заяву стосовно, зокрема, 
періоду, коли він був охоронцем в Аушвіці. Звинувачений визнав у цьому 
документі, що знав про масове нищення в’язнів. Заява закінчувалася сло-
вами «Аушвіц був кошмаром. Я б волів ніколи там не бути».  

Колишня ув’язнена освенціма  
стала бабцею для онука свого ката
80-річна Ева Мозес Кор, яка нині мешкає у США, належить до вцілілих 
в’язків концтабору Аушвіц (Освенцім). Вона погодилася прийняти родинну 
опіку над Райнером Гессом, онуком страшного Рудольфа Гесса, комендан-
та концтабору, де вона пережила найгірший жах свого життя. 

Уродженка Румунії ева Мозес десятирічною дівчинкою була депортова-
на до Аушвіца. ева пережила численні медичні експерименти, проваджені 
сумнозвісним доктором Йозефом Менґеле. Дівчинці вколювали спеціаль-
ний «коктейль», що складався з суміші смертоносних бактерій. Попри це 
все, їй вдалося вижити, що сьогодні вона оцінює як істинне чудо. 

Райнер Гесс народився через рік після закінчення війни, ставши силою спад-
коємства онуком «того самого» Рудольфа Гесса, коменданта Аушвіца. У студент-
ському віці, 1985 р., перервав усілякі контакти зі своєю родиною, включно з даль-
німи родичами, прагнучи радикально відмежуватися від минулого. 

Протягом безпосередньої зустрічі в Аушвіці поміж ними постала глиб-
ша приязнь. Слідом за цим Райнер зізнався, що почувається страшенно са-
мотнім і прагне мати родину. Він попросив, щоб ева погодилася офіційно 
стати його бабусею. Через кілька місяців роздумів ева на це погодилася. «Я 
стала його бабусею і радію з того, що він зробив», – стверджує вона.  

Мусульманка, що стала Міс Сша,  
повірила у христа
Ріма Факіх – Міс США 2010, стала першою мусульманкою, яка здобула цей 
титул. Однак кілька тижнів тому дівчина прийняла католицизм. 

Вона готується до шлюбу, а її майбутній чоловік належить до Мароніт-
ської Сирійської церкви, найбільшої Католицької церкви Близького Сходу. 

Ріма не перша особа у своїй родині, яка обрала Христа: її сестра та 
швагро – також християни, а обоє її племінників охрещені у Католицькій 
церкві, розповіла вона в одному із інтерв’ю. Свого часу на католицизм 
перейшов і дядько Ріми, сьогодні він – священик. «Я можу все у Тому, Хто 
укріплює мене» (Флп. 4:13), – написала дівчина у своєму Твіттері. 
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с. Християна ГОЛОміДОВА,
Настоятелька Мирянського ЧСВВ м. Івано-Франківськ

Серед віднайдених документів Братства св. 
Василія Великого 3 закону збереглися також 
списки членів Братства с. Желдець Кам’янка-
Бузького р-н. львівської обл.  
(18 осіб). Дата їх написання відсутня. 

 Вже 26 серпня 1898 р. о. Андрей Шеп-
тицький, ЧСВВ передав свій уряд ігумену 
о. Платоніду Філясу, ЧСВВ, отримавши нове 
призначення – професора морального і до-
гматичного богослов’я в Кристинополі. 17 ве-
ресня 1899 р. у львові в соборі св. Юра від-
булась його єпископська хіротонія і він став 
третім Станіславським єпископом. 

Після заснування ігуменом о. Андреєм 
Шептицьким, ЧСВВ, Братств св. Василія Ве-
ликого 3 закону в містах і селах Галичини в 
1897-1898 рр. вони були засновані також при 
Василіянських монастирях у Бучачі і Дрогоби-
чі. Отці Василіяни виїжджали на місії до Пів-
нічної і Південної Америки і засновували там 
різні церковні товариства, зокрема і Братства 
св. Василія Великого. 

 4 березня 1905 р. Б. в Крехові, Митропо-
лит Андрей написав Пастирське Послання 
до Духовенства «Про церковне братство», в 
якому запропонував Нарис Статуту добре 
зорганізованого церковного братства. В роз-
ділі «Нарис Статутів» Митрополит пише про 
мету прицерковних братств: «Браття і сестри 
вступають до братства, щоб старатися про як-
найліпше сповнення Божих заповідей і щоби 
спільними силами виконувати добрі діла лю-
бові ближнього для добра громади». Члени 
Третього Чину мали ще «завдання допомага-

ти Оо. Василіянам у всіх видах апостоляту, а 
також обороняти серед мирян вчення і авто-
ритет Католицької церкви від різних інсину-
ацій». Є згадка, що до Братства Третього Чину 
«належали найкращі та найбільш заслужені 
члени Апостольства молитви».

 У Василіянських документах, зокрема у 
хроніці монастиря св. Онуфрія у львові, зна-
ходимо короткі записи про духовних про-
відників Братства. В 1906 р. Братство вже 
коротко іменувалося як III Чин. Духовними 
провідниками III Чину у львові були: з 1900 по 
1904 рр. – о. Атаназій Филипів, ЧСВВ; з 1907 
по 1909 рр. – о. Митрофан Михняк, ЧСВВ; до 
10.05.1917 р. – о. Антоній Мартинюк, ЧСВВ; з 
28.05.1917 по 2.11.1920 рр. – о. Гліб Кінах, ЧСВВ; 
до 21.02.1921 р. – о. Софрон Дякович, ЧСВВ; з 
21 лютого 1921 р. – о. Віталій Градюк, ЧСВВ; з 
27.01.1924  р. – о.  Павло Теодорович, ЧСВВ; з 
10.09.1931  р. – о.  Яким Сеньківський, ЧСВВ, 
нині Блаженний священномученик. О.  Яким, 
ЧСВВ, провадив Третій Чин до 1939 р., до сво-
го від’їзду в Дрогобич. В хроніці монастиря він 
зробив запис, що 12 лютого 1937 р., на свято 
Трьох Святителів, о 6 год. ранку на Службі Бо-
жій для III Чину після відповідного слова отця, 
члени Чину відновили свої приречення. За-
причащалось 172 члени. Можна припустити, 
так як не всі могли бути присутні на віднові 

заСНуВаННЯ МирЯНСЬКоГо ЧСВВ В уГКЦ  
МитроПолитоМ аНДрЕєМ шЕПтиЦЬКиМ
(закінчення)
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обітів, що загальна кількість членів III Чину у 
львові в 1937 р. була більше 200 осіб. Духовни-
ми провідниками в інших місцевостях були: 
у Кристинополі: – о. Теодозій Галущинський, 
ЧСВВ, який перебував у монастирі з 1910 по 
1913 рр.; у Бучачі – в 1916 р. – о.  Порфирій 
Боднар, ЧСВВ; в 1921  р. – о.  Платон Марти-
нюк, ЧСВВ; в 1922 р. – о. Модест Пелех, ЧСВВ; 
в 1931  р. – о.  Євтимій Бобрецький, ЧСВВ; в 
1939 р.– о. Порфир Сивак, ЧСВВ; у Дрогоби-
чі – о. Йосиф Заячківський,ЧСВВ (в часі 1926- 
1930 рр.). З 1939 по 1941рр. – о. Яким Сеньків-
ський, ЧСВВ. 

 Щодо назви Братства, то перші закладе-
ні Братства ігумен о. Андрей Шептицький, 
ЧСВВ, коротко називав – «закон С.ВВ.» – 
закон Святого Василія Великого. 2 червня 
1897 р. він заклав, як записав – «закон Ч.С.ВВ.» 
на ланах біля Стрия – закон Чину Святого Ва-
силія Великого. 3 серпня 1897 р. він записав, 
що заклав «братство закону С.ВВ.». Також є 
запис – «заклад, братство Ч.С.ВВ.». В 1898 р. 
засноване Братство у львові мало вже назву: 
Братство Святого Василія Великого 3 Закону. 
В 1906 р. Братство вже коротко іменувалося 
як III Чин. З 1992 р. Третій Чин отримав нову 
назву – Мирянський Чин Святого Василія Ве-
ликого.

 Питання діяльності Братств і Товариств, які 
діяли при Василіянських монастирях, розгляда-
лось на Соборах і Капітулах Чину. На 5-му Со-
борі, який відбувся з 12 по 26 лютого 1926 р. в 
Жовкві, було ухвалено проект: «Організаційну 
працю в братствах, читальнях і Апостольстві 
молитви обновити і оживити й звернути пиль-
нішу увагу на пасторацію над інтелігенцією і 
приступити негайно до видавання відповідної 
для неї духовної католицької лектури». 

 Щодо питання Статутів Братства, раннім є 
збережений рукопис першого розділу Правил 
Братства Святого Василія Великого 3-го Зако-
ну «О прийняттю, новіціяті і професії». Зміст 
розділу збігається по своїй суті зі змістом пер-
шого розділу Правил Францисканського Тре-

тього чину світських 1883 р. На думку автора, 
цей розділ написаний рукою ігумена о. Андрея 
Шептицького, ЧСВВ.

 Статут Братства, який має назву: «Пра-
вила св. отця Н. Василія В. для людей світ-
ських», укладений о. Андреєм Шептицьким, 
ЧСВВ, за 1932 рік, 3-тє видання, написаний 
(всі 11 розділів) на основі запропоновано-
го Митрополитом Андреєм в Пастирському 
Посланні до Духовенства «Нарис Статуту» 
церковного братства, відповідно відкорек-
тованим для членів Братства св. Василія Ве-
ликого. II, III, IV розділи Правил Братства 
написані на основі I, II, III розділів Правил 
Францисканського Третього чину світських 
за 1883 р. Статут Братства 1932 р., 3-тє видан-
ня, ймовірно є першим Статутом III Чину. У 
своєму Пастирському Посланні Митрополит 
Андрей написав про укладений ним Статут 
для прицерковних Братств: «Правила того 
роду впроваджував я сам у життя в деяких 
селах й осягав добрі успіхи. Сама гадка є, як 
думаю, основою всіх давніх братств, що мали 
історичне значення. Власні студії переконали 
мене в цьому…». 

В 1953 р. на Генеральній Капітулі в Римі, 
як написано: «були зроблені перші спро-
би укласти Статут для III ЧСВВ, називаючи 
згуртування «Третім Чином Святого Василія 
Великого». Після Другого Ватиканського со-
бору (1962-1965 рр.) «Треті чини» отримали 
нову назву: «Мирянські чини» даної черне-
чої родини. Після виходу УГКц з підпілля 
в 1989  р. для членів III Чину було укладено 
новий Статут, схвалений на Генеральній Ка-
пітулі Василіянського Чину, яка відбулася в 
Римі від 21 червня до 5 липня 1992 р. Він має 
назву  – Статут Мирянського Чину Святого 
Василія Великого. 

 До Другої світової війни добре були роз-
винуті Братства Третього Чину при васи-
ліянських монастирях: у львові, Кристи-
нополі, Дрогобичі, Бучачі. Невідома на часі 
доля закладених ігуменом Андреєм Шеп-
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тицьким Братств св. Василія Великого на 
світських парафіях, що потребує ще свого 
дослідження. 

 Після львівського псевдособору 1946 р. 
Третій Чин Св. Василія Великого офіційно 
припинив своє існування і його члени уві-
йшли в структуру підпільної УГКц. Актив-
на діяльність Третього Чину в часі підпілля 
сприяла збереженню УГКц, її життєдіяль-
ності і легалізації наприкінці 1980-тих років 
і велика заслуга в цьому належить багатьом 
сотням сестер і братів Третього Чину Святого 
Василія Великого.  

Висновки: 
Мирянський Чин Святого Василія Велико-

го, який при заснуванні отримав назву Брат-
ство Святого Василія Великого 3 Закону, був 
заснований в УГКЦ в 1897 році ігуменом мо-
настиря св. Онуфрія у Львові о. Андреєм Шеп-
тицьким, ЧСВВ, майбутнім Митрополитом. 
В 1897-1898 рр. ігумен сам особисто закладав 
осередки Братства в містах і селах Галичини. 
При василіянських монастирях Братства Св. 
Василія Великого ним були закладені у Львові і 
Кристинополі. Деякі Братства були засновані 
на світських парафіях, в часі василіянської мі-
сії або після неї. Ним були укладені для членів 
Братства «Правила Св. Отця Н. Василія В. 
для людей світських». Ігумен о. Андрей Шеп-
тицький, ЧСВВ протягом 1897-1898 рр. був 
також одночасно і духовним провідником для 
членів закладених ним Братств, приїжджаючи 
до них і виголошуючи їм духовні науки. 

Головний осідок Братства був при монас-
тирі св. Онуфрія у Львові. Братство мало свою 
печатку. Братства Святого Василія Великого 
3-го Закону могли поділятись на окремі чоловічу 
і жіночу групи і кожна з них мала свою окрему 
Раду. Членами Братства були чоловіки і хлопці, 
жінки і дівчата, старші за віком та молоді. Це 
могли бути і найбільш заслужені члени Апос-

тольства Молитви. Члени Братства жили 
по духу і Уставу Василіянського Чину. З ними 
ділили обов’язки праці, його заслуги та приві-
леї. Метою заснованого Братства було: «щоб 
старатися про якнайліпше сповнення Божих 
заповідей і щоби спільними силами виконувати 
добрі діла любові ближнього для добра громади». 
Члени Братства мали ще «завдання допома-
гати Отцям Василіянам у всіх видах апосто-
ляту, а також обороняти серед мирян вчення 
і авторитет Католицької Церкви від різних 
інсинуацій».

Раніше писалось, що рання згадка про Тре-
тій Чин є 1912 рік. Ще одна думка є, що він був 
заснований в часі підпілля владикою Яковом 
Тимчуком, ЧСВВ. З віднайденням найдавніших 
документів Братства та особистих записів 
ігумена о. Андрея Шептицького, ЧСВВ можемо 
зробити висновок, що на даний час найшвидша 
згадка про Третій Чин є 30 травня 1897 р., коли 
ігуменом було засноване Братство в с. Дідуши-
цях (Великих) Стрийського р-ну. Івано-Франків-
ської обл. і в дочерній церкві в с. Угольна Стрий-
ського р-ну. Львівської обл. 30 травня 1897 р. 
можемо вважати часом заснування Третього 
Чину св. Василія Великого в УГКЦ, а його засно-
вником – Митрополита Андрея Шептицького.
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Володимир ГіЩИНСЬКИЙ

Жировицька чудотворна ікона Пресвятої 
Богородиці є першою чудотворною іконою 
З’єднаної церкви. Вона відіграла важливу роль 
в історії Василіянського Чину, як його опікунка 
в час становлення і розвою. Жировицька чудот-
ворна ікона Пресвятої Богородиці також має 
важливе значення в історії всієї З’єднаної церк-
ви, що підтверджено багатьма фактами, які за-
документовані. Жировицька чудотворна ікона, 
покровителька З’єднаної церкви. Переконливу 
аргументовану виразну оцінку ролі культу Жи-
ровицької чудотворної ікони Пресвятої Богоро-
диці в становленні, обороні та розвою З’єднаної 
церкви дав єпископ Яків Суша. Зв’язок Жиро-
вицької чудотворної ікони з першопочатками, 
розвоєм Василіянського Чину З’єднаної церк-
ви проявляється насамперед в тому, що один 
із її найперших і найбільших пошанувальників 
св. муч. Йосафат Кунцевич був ігуменом одно-
го із перших василіянських монастирів – Жи-
ровицького Свято-Успенського монастиря, в 
якому й знаходилася ця ікона. Саме Божим 
Провидінням, під опікою Жировицької чудот-
ворної ікони Пресвятої Богородиці, перший 
Великий Василіянин, предтеча чернечої відно-
ви в З’єднаній церкві св. муч. Йосафат Кунце-
вич довершив велику богоугодну святу справу 
свого подвижницького життя – заклав основи 
чернечого Чину, який сьогодні зветься «Василі-
янським Чином св. Йосафата». Під опікою Жи-
ровицької чудотворної ікони виховувалися на-
ступні покоління василіянських сіячів Божого 
Слова. Поєднання імені подвижника З’єднаної 
церкви св. муч. Йосафата Кунцевича з культом 
Жировицької чудотворної ікони, стало запо-
рукою всіх її можливих подальших успіхів, що 

в ній чи іншій мірі приписувалися особливому 
покровительству Пресвятій Богородиці в ціло-
му. Численні василіянські монастирі, де були 
Богородичні ікони, стали великими відпусто-
вими центрами й місцями духовного оновлен-
ня народу.

Жировицький василіянський Свято-Успен-
ський монастир став першим славним відпус-
товим місцем З’єднаної церкви. Сюди, в Жи-
ровиці, у василіянський монастир протягом 
ХVII-ХІХ ст. проходили тисячі прочан з Біло-
русії, литви, України, Польщі і не тільки вірних 
З’єднаної церкви, а й інших церков з різних ста-
нів тогочасного суспільства. Щоб уявити, якої 
слави зажила у християнському світі, того часу, 
чудотворна ікона Пресвятої Богородиці в Жи-
ровиці, достатньо сказати, що серед численних 
прочан були королі Речі Посполитої – Владислав 

ЖироВиЦЬКа ЧуДотВорНа іКоНа  
ПрЕСВЯтої боГороДиЦі
(закінчення. Поч. у №5/2016)
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ІV (1644 р.), Ян Казимир (1651 р.), Ян ІІІ Собєсь-
кий (1682 р.), Август ІІ 1697 р.), Станіслав Август 
Понятовський (1784) р. та чимало представників 
шляхти Речі Посполитої, які вважали за честь 
поклонитися Жировицьцькій чудотворній іконі 
Пресвятої Богородиці. Як свідчить переказ, за-
вдяки тому, що Ян ІІІ Собєський (1682 р.) у стіп 
Образу Матері Благодаті – Пресвятої Богородиці 
зображеній на Жировицькій іконі, зложив меч і 
в щиросердечній молитві з вірою благав в Небес-
ної Заступниці християн перемоги над невірни-
ми. Очолювані ним війська, в складі яких було 
5  тис. українських козаків, розгромили ворога, 
що вважався непереможним й захистили Відень, 
а разом з тим і всю Європу від турків. 

 Слава Жировицької чудотворної ікони Пре-
святої Богородиці росла з кожним днем, з кож-
ним місяцем, з кожним роком, про що дізна-
валося все більша кількість християн Східної 
Європи і з часом досягнула Апостольської Сто-
лиці. Тривалий час відповідна канонічна духовна 
комісія Апостольського Престолу скрупульозно 
проводила дослідження всіх чуд, які ставалися 
при Жировицькій іконі Пресвятої Богородиці, 
отримуючи під присягою численних свідків. Під 
час понтифікату Папи Римського Венедикта ХІII, 
в 1726 р., було прийнято рішення «покласти на 
голову Богонемовляти Ісуса та Богородиці Діви 
в Жировичі, у церкві отців Чину св. Василія Ве-
ликого, Київської Митрополії, золоті корони», 
чим власне й було визнано Жировицьку ікону 
Пресвятої Богородиці чудотворною. Необхідно 
зауважити, що в час коронації ікони Папою Рим-
ським вже був Климент XII.

 Жировицька чудотворна ікона Пресвятої 
Богородиці є першою чудотворною іконою 
З’єднаної церкви що була коронована корона-
ми дарованими Апостольським Престолом. 19 
вересня 1730 р. в присутності 38 тис. прочан 
різних християнських конфесій та різних ста-
нів, відбулося урочисте коронування Жиро-
вицького ікони Пресвятої Богородиці. Золоті 
корони для коронування Жировицької ікони 
Пресвятої Богородиці виготовлені старанням 

прокуратора Чину в Римі о. Венедикта Трулеви-
ча поблагословив і передав в Жировиці ще Папа 
Римський Венедикт ХІІІ через князя Єроніма 
Радзивілла, який з його волі представляв Апос-
тольську Столицю на цих торжествах. Княгиня, 
вдова Кароля Радзивілла, Анна з дому Сангуш-
ко, прикрасила ікону дорогоцінними каменями. 
Тоді ж для ікони виготовлено дороге, мистець-
ки виконане обрамлення. Акт торжественної 
коронації, укладання корон на Образ, звер-
шив, в присуності великого числа духовенства, 
митрополит київський і галицький З’єднаної 
церкви Атанасій Шептицький в асистенстві 
Теофіла Годебського, біскупа володимирського, 
Йосифа Булгака єпископа пінського. 

Василіянин о. Ілля Скальский написав пре-
красну пісню в честь Жировицької чудотвор-
ної ікони Пресвятої Богородиці, яка почина-
ється словами: «Жировиці цілу ласк криницю, 
на весь світ вилляли…» 

Ікона відноситься до іконографічного типу 
«Умиління», що відображає тісне сопричастя 
Матері і Сина.

Із різноманітних джерел, які заслуговують 
довір’я відомо, що до 1839 р. в монастирі під 
присягою занотовано поверх 200 чудесних зці-
лень від різноманітних недуг і страстей. Виявом 
вдячності Господеві та Пресвятій Богородиці, 
прославленій в Жировицькій чудотворній іко-
ні, були численні воти-підвіски (вони безслідно 
пропали в роки Першої світової війни та рево-
люційних потрясінь) зложені до Образу Матері 
Божої християнами різного соціального стану та 
різного віку, які з вірою приходили до цього Об-
разу, відповідно до свого прохання від різнома-
нітних недуг і страстей душі й тіла тут зцілялися. 

 З Жировицької ікони Пресвятої Богородиці 
відомими митцями, народними художниками, 
неодноразово виконувалися копії (списки) на 
дошках, полотні, металі (найбільш відома до-
стовірна копія – гравюра, роботи л. Тарасевича). 

 Свято Образу Жировицької чудотворної іко-
ни Пресвятої Богородиці відзначається щорічно 
20 травня (7 травня за старим стилем). 
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Сьогодні ікона Жировицької чудотворної 
ікони Божої Матері знаходиться у соборі на 
честь Успіння Пресвятої Богородиці чолові-
чого Свято-Успенського монастиря в Жиро-
виці, що в Білорусії.

 Жировицька чудотворна ікона Пресвя-
тої Богородиці за всю свою історію існуван-
ня двічі покидала Жировиці – перший раз у 
1660 р., коли вона тимчасово перебувала у Би-
тенському василіянському монастирі; вдруге 
у 1915 р., коли знаходилася в Москві, але звід-
ти повернулася без більшості прикрас. 

 На даний час відомо три зображення 
Жировицької ікони Божої Матері, які про-
славилися чудесами: перша – вирізьблена на 

яшмі, яка чудесно об’явилася в XV ст. й пе-
ребуває в Жировиці. Друга – ікона-фреска з 
церкви св. Муч. Сергія і Вакха в Римі. Ікона 
Пресвятої Богородиці, яка розташована над 
вівтарем церкви Св. Сергія і Вакха в Римі, є 
збільшеною копією ікони, яку пошановують 
із давніх-давен в білоруському с. Жировиці. 
Третя – написана на полотні, як копія рим-
ської ікони-фрески вшановується у Слонімі, 
Гродненської обл. в Білорусі, в костелі св. Ан-
дрея Ордена капуцинів.

 Потрібно наголосити, що сьогодні Жиро-
вицька чудотворна ікона Пресвятої Богоро-
диці однаково вшановується як православни-
ми, греко-католиками і римо-католиками.  

О Премилосердна Владичице, Діво Богородице! Якими устами 
торкнуся до святині Твоєї, або якими словами сповідатиму 
щедроди Твої, що їх людям являла Ти? Бо жоден, хто прибігає до 
Тебе, не відходить невислуханим і без допомоги. Від юності моєї 
шукаю Твоєї допомоги і захисту та ніколи не був позбавлений 
милосердя Твого. Споглянь, Владичице, на скорботу серця мого 
і побач рани душі моєї. І нині, схиливши коліна, стоячи перед 
пречистим Твоїм образом, приношу Тобі мої моління. Не позбав 
мене всесильного заступництва в день скорботи моєї, і в день 
печалі моєї заступи мене. Не відвернися від струменів сліз моїх, 
Владичице, і радістю наповни серце моє. Пристановищем і 
захистом будь мені, Милостива, і промінням світла Твого, розум 
мій просвіти. Не тільки за себе молю Тебе, а й про людей, що 
прибігають до заступництва Твого. Церкву Сина Твого у благості 
збережи і охорони її від злих набігів ворогів, що повстають на 
неї. Архипастирям нашим пошли поміч Твою в апостольстві, 
і збережи їх здоровими, довговічними, щоб правдиво навчали 
слово істини Господньої. Пастирям випроси у Бога, Сина Твого, 
ревність і піклування про душі стада словесного, яке вручене їм; 
дух розуму і благочестя, чистоти і правди божественної їм пошли. Виблагай також, Владичице, у Господа 
верховній владі нашій і містоправителям мудрість і силу, суддям правду і чесність до всіх, а всім, хто 
вдається до Тебе, – духа цнотливості, смиренномудрості, терпіння і любові. Ще молю Тебе, Премилосердна, 
щоб Ти осінила країну нашу покровом Твоєї благодаті, і визволяла її від лиха стихій, нашестя інноплемінників 
та міжусобиць, щоб усі, хто живе в ній, у мирі та любові перебуваючи, тихе і безтурботне життя прожили, 
і вічні блага Твоїми молитвами успадкувавши, могли разом з Тобою хвалити Бога на небі повіки. Амінь.

МолитВа До ПрЕСВЯтої боГороДиЦі
ПроСлаВлЕНої у ЖироВиЦЬКій ЧуДотВорНій іКоНі
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…Істинно кажу вам:  
усе, що ви зробили одному з моїх 

братів найменших – ви мені зробили. 
(Мт. 25:40)

Ярослав НОГАЛЬ

 Під вечір в квартирі пана Петра задзво-
нив телефон. Вставши з крісла, він повільно 
пішов до телефону, перемагаючи біль, який 
він відчував в обох ступнях через подагру. 
Але коли він зняв слухавку і почув в ній го-
лос свого сина Михайла, серце його радісно 
забилось. Син повідомляв, що його відпус-
тять на один день додому і він приїде після-
завтра, саме на Михайла. І ще сказав, щоб 
батько не турбувався, чим його зустріти, він 
усе привезе з собою.

Михайло був його єдиним сином, який 
народився пізно, коли вони з дружиною Ма-
рією вже втрачали надію, що колись будуть 
мати дітей. Пологи були важкі і Марія, через 
сильну кровотечу, їх не перенесла. Петро не 
став одружуватися вдруге й сам доглядав та 
виховував сина. Йому в цьому допомагала 
сестра Мирослава, особливо в перші роки, 
коли Петро мусив ходити на роботу. Миха-
сик був сенсом його життя і він часто звину-
вачував себе в тому, що не може дати йому 
чогось більшого, що мали інші діти, бо робо-
та колійового обхідника не була дуже при-
бутковою. Потім в батька почалися пробле-
ми з ногами, через що він і пішов на пенсію 
по інвалідності. Його пенсії ледве вистачало 
на сяке-таке харчування і одяг з секонд-хен-
ду. Та й пристойної освіти своєму сину він 
дати не міг. Закінчивши дев’ять класів, син 
пішов працювати, щоб вони з батьком хоч 
якось зводили кінці з кінцями. Велику час-
тину сімейного бюджету витрачалося на ліки 

ЧЕрСтВіСтЬ

для батька, без яких він взагалі був би при-
кутий до ліжка, але і вони чимраз ставали 
все дорожчі і дорожчі. Михайло, як міг, на-
магався підзаробити десь грошей, але знайти 
добру роботу ставало дедалі важче. Через те 
він і відкладав з одруженням, хоча йому вже 
перевалило за тридцять. Але приблизно пів-
тора місяці тому Михайлові вдалося знайти 
роботу з хорошими заробітками, щоправда, 
це було іншому місті, але вона давала можли-
вість забезпечити себе всім необхідним.

 І ось така довгоочікувана і радісна нови-
на: його син приїжджає і вони цілий день 
будуть разом! І хоч син сказав, щоб батько 
не турбувався, чим його зустріне, він не міг 
йому, бодай щось, не приготувати. Але що 
купити за ці останні декілька гривень? Тут 
Петро згадав, що його син змалку любив ве-
ликі, соковиті груші. «Поїду я на ринок і ку-
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плю йому декілька, він ще відкритий», – по-
думав Петро. – «Ото вже син втішиться!» Але 
їхати треба було зараз, бо завтра була субота і 
ринок в той день не працював. До нього звід-
си було дві зупинки на маршрутці. Незважа-
ючи на нежить і біль у грудях, він одягнув 
мешти, одна з підошв яких тріснула, светер, 
зверху накинув куртку із шкірзамінника, по-
терту в декількох місцях, та берет. Він вий-
шов з дому, перейшов вулицю і став з іншими 
чекати на автобус, який, на щастя, бо ходили 
вони рідко, під’їхав за декілька хвилин. Вже 
в сутінках Петрові вдалося купити чотири 
чудові грушки – на більше не вистачило гро-
шей і він весело, незважаючи на біль в ногах і 
грудях, пішов до зупинки.

З неба, затягнутого низькими осінніми 
хмарами, пішов дрібний дощ. люди схова-
лись під навісом зупинки, яка знаходилась 
метрів за шість від дороги. Дощ все посилю-
вався. Чекати довелось досить довго. Наре-
шті під’їхала маршрутка. Всі кинулись до неї. 
Петро, через свої ноги, причвалав останнім, 
але коли він вже простягнув руку, щоб схо-
питися за поручень, водій закрив двері і ав-
тобус поїхав. ледве не впавши, Петро повер-
нувся під накриття. З власного досвіду він 
знав, що водії не люблять брати пенсіонерів, 
які люблять їздити «на халяву», не зважаючи 
на свої посвідчення. Тому він завжди нама-
гався сісти в маршрутку разом з іншими. Але 
тепер на зупинці він був сам один. Автобуси 
швидко закінчували рух на цьому маршруті, 
і Петро вже боявся, що додому доведеться 
повертатися пішки під холодним, зливним 
осіннім дощем. Але, на щастя, показалася 
маршрутка. «Слава Богу!» – подумав Петро. 
Потім він, як міг швидко, підійшов до дороги 
і підняв руку. Водій побачив на освітленій зу-
пинці одиноку старечу постать. Знявши ногу 
з педалі газу, він кинув у салон:

– Виходять? 
І, не почувши відповіді, знову натиснув 

на газ. Петро, якого автобус ще й обдав во-

дою по саме обличчя, знову повернувся на 
зупинку. Він розумів, що автобусів більше не 
буде, а якщо б і були, його, старого і одиноко-
го, ніхто не візьме. І він, піднявши комірець 
куртки, повільно побрів на ниючих ногах до-
дому під дощем і вітром. Йому було боляче і 
прикро. Він йшов і думав: як це так, він, що 
пропрацював важко все життя, поки було 
сил, не заробив собі в цій країні на те, щоб 
його довезли додому? Не безплатно, а маючи 
видане державою посвідчення? Що, цьому 
водієві зменшать за нього зарплату чи він ви-
тратить на нього зайву солярку? А де ж люд-
ська совість, де милосердя? 

 Дорога додому зайняла більше години. Він 
змок до нитки. Тіло трясло. Петро спромігся 
тільки зняти берет, куртку і штани і, поклав-
ши кульок з грушами на стіл, добратися до 
ліжка. В грудях боліло, він почав натужно 
кашляти, але, трохи зігрівшись під ковдрою, 
він заснув. це був навіть не сон, а якесь за-
буття. Він бачив свого усміхненого сина, яко-
му дає груші, а той радісно їх приймає і їсть. 
Від цього видіння обличчя старого вигляда-
ло радісним і він намагався сказати своєму 
Михасеві щось тепле і приємне, але з грудей 
виривався лише стогін. До пам’яті він більше 
так і не прийшов.

 За дивного збігу обставин обох водіїв, які 
не підібрали Петра, також звали Михайлами. 
В неділю, на свято св. Архистратига Михаї-
ла вони, зі своїми дружинами і дітьми, від-
відали церкву, чемно вистояли Службу Божу, 
послухали проповідь, урочисто проспівали 
«Многая літа» на честь всіх, хто носив ім’я 
Михайло і, прийшовши додому, сіли за свят-
ковий стіл, який накрили їхні жінки. Вони 
приймали теплі вітання, розчулено, зі сльо-
зами на очах, слухали привітання від своїх 
діточок, які бажали їм щастя і здоров’я та 
довго і благословенно прожити на цій землі.

– Який добрий наш тато, – казала дружина 
одного з них дітям, – як він дбає за нас. Діти, 
подякуйте і поцілуйте свого татка!
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ПорЯтуНоК ЧЕрЕз хрЕСт з Дозулє  
ВіД ВірНої СМЕрті

 – Бажаю тобі, Михайле, – казала друга, – 
щоб ти завжди був таким щирим, добрим і 
чуйним, яким ти є. За твоє здоров’я!

 Ще довго родина і друзі, хто за столом, а 
хто по телефону, бажали їм багато щастя і 
здоров’я і довгих років життя.

 Михайло відкрив своїм ключем двері, з 
нетерпінням чекаючи, коли він знову обійме 
свого найдорожчого батька. Він тихо зайшов 
до його кімнати і побачив батька лежачим з 
закритими очима на ліжку в своїй кімнаті. 
«Напевне спить.» – подумав він. Михайло 
вже хотів тихо вийти, але щось затримало 
його. Він уважно придивився до нього і, ще 
не усвідомивши непоправного, підійшов до 
ліжка. «Тату, тату», – тихо покликав він, але 
той не ворушився і не дихав. Тільки тепер до 
нього дійшов весь жах того, що сталося. Ми-
хайло впав перед батьком на коліна, схопив 

місцях України і останнім пунктом було за-
вдання вийти на берег Десни. Часу було мало, 
місцевість – незнайома: лише з висоти Виш-
городського горба я побачила на мить низи-
ну, порослу чагарником, і смужку води.

Ведена губителем людських душ, я наді-
ялася, що зможу в темряві перейти поле і ви-
йти не берег Десни. Я швидко йшла асфаль-
тованою доріжкою – тонкою ходою спішила 
до місця своєї погибелі. Я пішла в цю подо-
рож без благословення священика, нікого не 
попередивши де буду, і коли повернусь!

Але Божа Правиця в останню хвилину 
ухопила мене і завернула до спасіння. В тем-
ряві ночі я раптом побачила диво – в темряві 
ночі сіяв величний Хрест – рівним спокій-
ним блакитним світлом – сіяв у темряві, в 
якій вже не можна було розрізнити, де небо, 
а де земля, тільки блакитне сяйво Хреста 

Наталя КРіЛЬ 

Цей порятунок подав мені Господь 
у м. Вишгороді Київської об. Місто 
Вишгород знаходиться вище від 
Києва на 25 км. проти течії Дніпра. 
Це місто було приданим кн. Ольги 
на час її одруження з кн. Ігорем, і 
де спочивали останки її правнуків 
святих українських кн. Бориса і Гліба. 
Виховані у християнському дусі, 
молоді князі воліли за краще віддати 
своє життя Богові, аніж підняти меч 
на пожадливого до влади брата 
Святослава та пролити невинну кров у 
міжусобицях!

Був вечір. Швидко темніло. Я вже закінчу-
вала свою молитовну подорож по історичних 

його холодні руки і, вкриваючи їх поцілун-
ками і слізьми, ридаючи повторював: «Про-
стіть мені, тату, простіть!» А обличчя батька, 
навіть після смерті, було милим і привітним, 
бо його син, його улюблений первісток був, 
нарешті, знову з ним…  
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освітлювало землю так, що уважно придив-
ляючись, можна було знайти дорогу.

Я вмить забула про свої самовбивчі пла-
ни і повернула до Хреста, бо знала – там, де 
Хрест – там спасіння, безпека – своєчасна і 
вірна допомога. Приступивши до Хреста, я 
віддала Йому шану, поклонившись Найдо-
рожчому Спасителеві, який уже провадив 
мене до спасіння! За Хрестом можна було 
розгледіти доріжку і силует новозбудованої 
святині, про яку сповіщали тьмяно освітлені 
віконця.

Коли зайшла до храму, опинилась на бо-
гослужінні. Побачила ікону Вишгородської 
Богородиці, до якої прикладались нечислен-
ні вірні і сама приєдналася до них. Запалила 
свічку – подяку за щасливу подорож, не ро-
зуміючи, що ще маю дякувати Матері Божій 
і за спасіння власного життя. Після закінчен-
ня Богослужіння, коли розповідала звідки і 
куди йду братам і сестрам, які поцікавилися 
незнайомою в їхньому місті людиною, по-
чула слова: «А ви не змогли б перейти цією 
дорогою, бо ремонтують її і вздовж викопані 
глибокі канави, які наповнені зараз після до-
щів, водою!» Говорили спокійно, бо думали, 
що маю зі собою хоча б ліхтарик!

Розповіли також, що цей світний Хрест пе-
редала в Україну одна француженка з м. До-
зуле, який поручив Господь виготовляти і 
розсилати по цілому світі!

Дякую Господу Богу нашому, що Своїм 
Світлоносним й Життєдайним Переможним 
Хрестом завернув мене з дороги погибелі і 
причислив до благословенного Свого стада 
Української Греко-Католицької церкви! На-
писати про це мене спонукав Хрест з Дозулє, 
встановлений минулого вже 2015 р. на Висо-
кому Замку у львові!

Потім я думала, як я могла, будучи в до-
брому розумі, наважитись на такий безглуз-
дий вчинок, як подорож вночі по невідомому 
полю! І згадала, що ця думка була, очевидно, 
сформована на основі перегляду фільмів, 

коли показують події, які відбуваються вно-
чі, тобто в цілковитій темряві! Тож засте-
рігайте дітей від перегляду фільмів, в яких 
змальовані події, які не можуть відбуватися в 
житті – бо тоді уявне витісняє дійсність і лю-
дина – безцінний скарб! – може стати жерт-
вою викривленого мислення.

Для всіх, хто має сумніви і веде духовну 
боротьбу, прошу звернутись за допомогою до 
Хреста з Дозулє! Христос – Переможець ніко-
ли не відмовляє у допомозі!

Сердечно дякую моєму Спасителеві і Гос-
поду Ісусу Христу за Його безмежне Боже 
Милосердя в рік Божого Милосердя! 
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 о. мелетій БАтіГ, ЧСВВ, м. Бар

 – Шановний отче, я принесла вам вишивку, 
яку ви просили мене, щоб вишила, але нічого не 
хочу від вас, тільки прошу перекладіть ось цю 
молитву з німецької мови на українську. Бо ця 
молитва і цей образочок охоронили від смерті 
декілька разів мого дядька Миколу.

 На цьому листочку дійсно була молитва на-
писана ґотиком старою німецькою мовою з об-
разочком Милосердного Дитятка Ісуса, який є 
широковідомий у західних країнах, зокрема в 
Чехії. В рік Божого Милосердя хочу всім при-
гадати про силу молитви до Божого Милосердя. 
Бо коли ми молимося з глибокою вірою в надії 
на Боже Милосердя, то здійснюються наші до-
брі мрії і прагнення. людський розум не в силі 
собі цього зрозуміти, як діє на цей світ і на нас 
грішних Божа любов, яку проявляє наш Спаси-
тель Ісус Христос. Вже у своїй невинній дитячій 
постаті Ісус виявляє своє Милосердя до нас лю-
дей, а тим більше коли Його розіп’яли під час 
страждань і терпінь, з Його Серця спливає без-
межне Милосердя на цілий світ.

 Ось що мені розказала ця добродійка Ганна 
про свого дядька і про молитву, яку він завжди 
протягом свого нелегкого життя зберігав і ша-
нував, як щось найдорожче.

Микола Дорож народився у селі Мар’янівка, 
що знаходиться двадцять п’ять кілометрів від 
Бару. Маючи сім років, він зазнав жахіття Пер-
шої світової війни, бо його батька Антона забра-
ли на війну і він пропав без вісті, так і не повер-
нувся додому. Його мати Ганна вийшла вдруге 
заміж за Михайла, який походив із заможної 
сім’ї і був добрим господарем у селі.

Перед колективізацією Микола одружується 
з Ковальською Ганною. До слова, його батько, 

а потім дружина Ганна були католиками, але у 
їхній сім’ї ніколи не було непорозумінь. Завжди 
поважали і святкували свята за новим і старим 
стилем, тобто католицькі і православні, а голо-
вне, що зберігали сумлінно віру в правдивого 
Єдиного Бога. Хоч Микола був безграмотним, 
та він навчився від своєї матері молитися. Всі 
щоденні молитви, а також Божі і церковні запо-
віді з самого дитинства Микола знав напам’ять і 
старався їх виконувати.

Микола завжди заздрив тим, що вміли чита-
ти. Та на жаль, у Мар’янівці школи не було, тож 
діти ходили навчатись до сусіднього села Воло-

МиКола ДороЖ 
або

Сила МолитВи До МилоСЕрДНоГо ДитЯтКа іСуСа
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діївці. Але на цей час була війна, батька забра-
ли на війну, а в дома господарка. Будучи малим 
хлопчиком зранку до вечора йому прийшлось 
пасти худобу, та не тільки свою, але також і су-
сідську. Як він пізніше згадував ці роки, то дяку-
вав Богу за цей благословенний час: 

– Вижену своїх корів, – згадував він, – а тут 
вже сусіди приженуть свою худобину і жену її 
на пасовище, а коли худоба пасеться, я молюся 
так, як мене мати навчила. А вечором, коли ста-
до приганяю додому, мені всі дякують. «А щоб 
ти був здоровий і щасливий у житті, щоб ти не 
знав ніякого лиха на цій землі. Нехай тебе свя-
тий Боженько береже…» і таке інше, а мені так 
приємно і, думаю собі, коли я ще малий і мені 
так люди дякують, а що буде як я підросту?

Після одруження, здавалося, що Микола буде 
радіти своїм щастям. Ганна була роботящою 
і Микола у розквіті сил не опускав рук. Та тут 
знову завітала до їхньої хати біда. На селі по-
чалася колективізація і його вітчима Михайла 
розкуркулюють. Забирають все з дому: корови, 
коні, свині, інвентар господарський. Одного дня 
нічого не залишилось на господарці. А потім ще 
забрали Михайла, мабуть щось сказав з перед-
сердя до начальства і відправили його невідомо 
куди. Якось Микола сказав зі сльозами на очах 
своїй дружині Ганні: 

– Ось дивись на мої руки. Усе забрали від нас, 
але Господь дарував мені оці руки і ми не пропа-
демо, тільки не бери це все до свого серця, просі-
мо Бога, щоб витримати, на Нього лиш надія. це 
лихо яке, так зненацька прийшло на нашу долю 
ми переживемо. 

Почався голод, а тут троє діточок. День і ніч 
Микола ходив десь світами, щоб щось прине-
сти дітям. Він навіть на всякий випадок щось з 
продуктів приховав і закопав в кущах на горо-
ді. І коли прийшла буксирна бригада, Миколи в 
дома не було. це був справжній погром. Шукали 
зерно, картоплю, усе їстівне і виносили на вози, 
які стояли на вулиці, навіть ліжка розкривали 
і якщо там щось знаходили, то забирали. На 
дворі, в садочку, на городі штрикали довгими 

загостреними дротами. На щастя, до кущів не 
дійшли і те, що Микола закопав залишилося, а з 
хати і комори все забрали. це було щось страш-
ніше ніж розкуркулення. Коли повернувся до-
дому Микола, то він все сприйняв спокійно, але 
переживав, щоб його не репресували. Минули 
його також репресії і в тридцять сьомому році, 
хоч він знаходився у списках, але в кінці.

Через декілька років почалася війна. Гітлер 
нападає на свого союзника Сталіна і з кожним 
днем німці захоплюють швидким темпом тери-
торії України і Білорусії. Прийшла повістка Ми-
колі, що його забирають в армію.

Вечором зібралися родичі Миколи, сусіди, 
друзі, щоб гідно відпровадити, разом з одно-
сельчанами, його на війну. Плакала старенька 
мати, дружина Ганна і діти. Їх заспокоював Ми-
кола, кажучи їм, що це не на довго і він скоро 
повернеться додому. Дві донечки Розалія і Гали-
на сиділи біля батька, а хлопчик Євген тримався 
татової руки. 

– Хто знає, можливо це в останній раз ми так 
всі разом вечеряємо, бо не знаємо, що буде на-
віть завтра, так все швидко міняється, – говори-
ла мати, коли сусіди заспівали тужливу пісню – 
«Стоїть явір над водою…» 

– Дай, Боже, тобі Миколо, скоро додому вер-
нутися, а війна довго не буде… – хтось говорив з 
друзів до Миколи.

А на другий день вже зранку всі, кого призва-
ли до війська підвозили підводами до Бару. Ми-
кола розпрощався з рідними, з дітьми, які йшли 
разом з дружиною, аж до села Верхівки.

Коли Микола виходив з подвір’я мати ще по-
бігла до хати і винесла хрестик, кажучи: 

– цей хрестик твого батька Антона, візьми 
його, нехай тебе охороняє могутня сила Господ-
нього хреста. Молись, сину, Богові, щоб щасливо 
повернувся додому. Пречиста Діво, заступайся 
над нами і над всім нашим безталанним наро-
дом. Святий Миколаю, помагай нам. Обнялися, 
попрощалися, як на завжди.

Найближчим часом Мар’янівку захопили 
німці і зв’язок з Миколою був втрачений на дов-
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го. Радянські війська відступали з великими 
втратами, багато військових попадали в полон. 
Біля Харкова разом з багатьма солдатами Мико-
ла був також взятий у полон.

Найбільшим лихом для полонених було те, 
що вони втрачали всяку людську гідність. Го-
лод, холод, а ще терпіли побої на собі. Товарні 
вагони, а то пішком, гнали полонених до Ні-
меччини, як рабів, щоб використати їх як ро-
бочу силу. По дорозі їли так, що ледве пересу-
вали ноги. Вони зривали все, що попадалось їм 
під руки. Ще місяць не минув, як Микола вже 
працював у Німеччині на заводі, який випускав 
продукцію для фронту, а вірніше зброю.

Незважаючи на важку працю і на жахливі 
умови в таборі, Микола думав часто за свою 
сім’ю. Та на жаль, відомостей з дому ніяких не 
було. Він ніколи в таборі не опускав молитви, 
так як навчила його мати ще в дитинстві.

Одного разу, вечором, він відчув велику 
тугу за своїм домом і став роздумувати про 
свій стан полоненого радянського солдата, з 
якими гітлерівці не рахувалися, бо полонені 
були тут приречені на явну смерть, після того 
як їх використають у підневільній тяжкій 
праці. Він це все бачив і відчував, що не по-
щадять його. Тільки одна надія на Бога. Його 
охоплював відчай, але і тут знаходив заспоко-
єння у молитві, роздумуючи:

«А якщо втекти? Яким способом? А якщо 
впіймають, що тоді? Куди втікати? Де шукати 
пристановища? Багато питань, на які не легко 
відповісти».

Після молитви і роздумів, Микола вирішив 
все таки скористатися втечею. Обдумавши 
ретельно план втечі, він задумав це зробити 
вранці, тільки якого дня? А для сміливості 
підмовив свого друга, щоб мати підтримку 
під час втечі.

Через декілька днів задум було здійснено. 
Коли полонених переганяли під конвоєм з од-
ного заводу на інший, в кущах Микола зі своїм 
другом віддалилися від колони і подалися до 
найближчого селища.

І тут вони розійшлися. Микола заходить 
до першої хати, а його друг побіг далі селом 
і зникає з очей. На подвір’ї ходила старша ві-
ком господиня. 

– Guten Tag! Um Gottes Willen, verstecken 
Sie mich. Ich will leben. (Доброго дня вам! Ради 
Бога захороніть мене. Я так хочу жити), – бла-
гав ламаною німецькою мовою Микола.

Господиня спочатку з якоюсь недовірою, але 
через хвилинку все зрозуміла, спокійно сказала: 

– Gut. Komm rein. (Добре. Зайди до хати).
Коли він зайшов до хати, вона тут же при-

несла поношену одежу і просила біженця пе-
реодягнутися.

Після цього зі старого молитовника ви-
йняла листочок, на якому була написана ґоти-
кою молитва до Милосердного Дитятка Ісуса 
з Його образочком. 

– Wenn die Polizisten kommen, lies dieses 
Gebet hier am Tisch. (Як прийдуть поліцаї, цю 
молитву читай ось тут біля столу).

Не минуло навіть години, як вже на подвір’ї 
були поліцаї з собакою. Вони увійшли в буди-
нок і стали шукати втікача. Микола сидів біля 
столу і дивився на молитву і молився своїми 
словами, бо читати не вмів не тільки німець-
кою, але і українською. Поліцаї нишпорили по 
всіх кімнатах і навіть піднімались на горище й 
опускались в підвал, але Миколу не зачіпали і 
нічого його не питали, мабуть прийняли його 
за хазяїна дому. Два поліцаї з собакою робили 
обшук на подвір’ї. Нікого не знайшовши, вони 
подались до інших будинків.

Після цього всього господиня промовила 
до Миколи. 

– Bedanke dem Herrn Gott für seine unendliche 
Gnade. Dieses Gottesdienst und das Gebet nimm 
mit. Und bete immer an Jesuskind. Herr Gott wird 
dich beschützen, solange du lebst. Verstanden? Hier 
hast du die Lebensmittel. (Подякуй Богові за Його 
велике до Тебе Милосердя. цей образочок і мо-
литву візьми з собою. І завжди молися до Дитят-
ка Ісуса. Бог Тебе буде оберігати скільки будеш 
жити. Зрозумів? Ось тобі продукти).
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Микола залишився у хаті господині і тільки 
вечором сердечно подякував її подався на схід, 
а куди сам не знав. І тільки через місяць він до-
брався до лінії фронту. Перейшовши фронт, 
Миколу перевірили радянські спецслужби і він 
знову став солдатом на передовій лінії фронту. 

За ним ретельно слідкували «сексоти» і він 
цього навіть не зауважував. Одного разу він по-
чав сперечатись про високі технології виробни-
цтва у німців і доказував, що німецька техніка є 
кращою від «совєтської», що німецькі машини є 
досконаліші, ніж російські і навіть спеціалісти в 
них кращі. Він все це доказував п’яному офіце-
рові, який тут же вирішив без суду його розстрі-
ляти. Офіцер не зволікав своїм рішенням разом 
з іншими солдатами, які провинилися під час 
бою, його виводить, щоб розстріляти.

Микола правою рукою притиснув до сер-
ця листочок з молитвою до Дитятка Ісуса, яка 
була в лівій кишені гімнастьорки і благав по-
щади у Милосердного Бога. І в цей час при-
їжджає полковник і тут же відміняє розстріл.

Миколу судить військовий трибунал. Йому 
пригадали, що батько був куркулем, за що 
був покараний, за полон, у який він немовби 
здався добровільно, а тепер підбурює інших 
солдат, вихваляючи німецьку техніку. Засуди-
ли його на 25 років каторжних робіт.

Для Миколи закінчилася війна, а почалась 
важка каторга по таборах, аж до Колими. 
Про це не знали ні дружина, ні діти, ні друзі. 
Та він і там не розлучався з цією молитвою, 
завжди переховував як найбільший скарб, 
пам’ятаючи слова німкені, яка говорила: «Че-
рез цю молитву Бог тебе збереже».

Поневіряння були дуже жахливі: Воркута, 
Норильськ і на кінець Колима. До дому дуже 
мало писав Микола не тому, що був непись-
менний, а тому що не хотів завдавати болю 
своїй дружині і дітям.

Будучи по різних таборах, Микола, як і в 
армії розмовляв українською мовою з поділь-
ською вимовою. І тому всюди він знаходив 
друзів з України.

Можливо за це він карався, як «ворог на-
роду». Табори були заповнені не тільки патрі-
отами, але і борцями за Україну як і Західної 
України, так й з інших областей і в нього за-
вжди були друзі, які поважали його за добро-
ту, чесність і любов до своєї землі та народу.

Саме у таборах Микола зустрічався зі свя-
щениками Греко-Католицької церкви, які 
відбували своє покарання за те, що не хотіли 
зректися своєї віри.

Одного разу він підійшов до старшого ві-
ком о. Григорія і розказав йому про свою 
втечу з полону, а потім про розстріл в армії, 
показуючи йому молитву з образочком, яку 
дала йому невідома німкеня, кажучи: 

– Хочу, щоб коли помру, поклали цю мо-
литву мені на груди. 

Отець вислухавши його, пояснив, що це 
дійсно є чудесне захоронення Милосердного 
Дитятка Ісуса. 

– Як мені здається, ваш рід є благосло-
венний Богом. Ваші батьки, пра-прабатьки 
завжди моляться у вічності за свій рід. Тому 
Господь Бог послав тебе до доброї господи-
ні християнки, яка виконала свій обов’язок 
перед Богом, тож Господь через цю молитву 
захоронив тебе. Збережи цей листочок і зали-
шиш його, як повернешся додому своїм дітям 
і внукам, як пам’ять, що в Бога можливе різне 
чудо, бо Він – Всемогутній. Можливо прийде 
час і знайдеться чоловік, який це все опише.

це було 1956 р., коли Хрущов розкритикував 
культ особистості Сталіна і Миколу звільнили з 
ув’язнення. І він зимою пізнім вечором повер-
нувся до свого села Мар’янівки. Коли він підій-
шов до хати, де ще світилося, почав стукати до 
вікна, а потім до дверей. У хаті всі перелякали-
ся, бо вже готувалися до сну. Відкривши двері, 
Ганна налякалася. Перед нею стояв у куфайці, в 
кирзових чоботях, у шапці вушанці непоголе-
ний її чоловік. Він з усмішкою привітався: 

– Добрий вечір! Пізнаєте мене.
Ганна тут же скрикнула:
– Микола! А то яким чудом ти прибув до нас.
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Микола всіх обнімав, цілував. Радість напо-
внила невелику кімнату. У домі була мати Ганна і 
її дочки Розалія і Галина, а також син Євген..

Коли Микола розказував про себе, Ганна го-
тувала вечерю, а він витягнув з паперами і доку-
ментами листочок з молитвою і образком. 

– цей Маленький Ісус Милосердний три рази 
рятував мене від явної смерті: під час втечі з по-
лону, від розстрілу в армії і в тюрмі, коли я пе-
ребував у карцері. це довго розказувати, але ця 
молитва нехай залишиться у вашій пам’яті, так 
мені сказав священик в одному таборі, де я пере-
бував довгий час. Микола довго розказував про 
все, аж поки не втомився і ліг спати. 

Прожив Микола Дорож ще чотири роки. Ні-
коли нікому не розказував про своє тяжке буття 
на фронті, в полоні, а тим більше про тюрми і та-
бори. Багато чого так і ніхто не знав і не знає про 
роки тяжкої неволі. Але за собою зберіг добру 
пам’ять своєї доброти, щирості і любові. Будучи 
неосвіченим, він всім пояснював: 

– любити Україну, свою Батьківщину це зна-
чить – любити своїх батьків, свою дружину, 
дітей, внуків, сусідів, друзів, всіх знайомих і 
всіх – всіх людей, а найперше треба любити 
Милосердного нашого Господа Бога і завжди 
до Нього молитися. Життя, яке б гірке не було, 
але якщо ми йдемо дорогою правди, то нема 
чого боятися, бо з нами Бог.

Хоча життя у ці роки було нелегким, але він 
був радий, що живе разом зі своєю сім’єю. Піс-
ля чотирирічного повернення з таборів додо-
му, Микола важко захворів на виразку дванад-
цятипалої кишки і помер. Йому ще прийшлось 
перенести тяжку недугу, але з ним поруч була 
завжди його добра дружина Ганна.

Миколу всі любили і поважали за його добро-
ту, чесність, за спокій його душі. Де б він не був, 
завжди поважав інших і за те поважали його.

Коли Микола помирав, то на його столі була 
ця молитва до Милосердного Дитятка Ісуса і 
він споглядав на неї, надіючись на Милосердя 
Боже після смерті, яке торкається кожного, 
якщо ми віримо щиро у Нього. 

МОлИТВА ДО  
МИлОСЕРДНОГО ДИТЯТКА ІСУС

Від першого і найбільшого шанувальника 
фігурки Милосярдя (Ісуса)

О Ісусе, до Тебе прибігаю,
Через Матір Твою Тебе благаю,

З цієї недолі вирятуй мене;
Бо справді я вірую Боже,
Що Ти захистиш мене.

З довірою уповаю на Тебе,
Що милосердя Твоє я знайду.

Від щирого серця Тебе я люблю,
Тому й каюсь у своїх гріхах.

Від них, благаючи, прошу Тебе,
О Ісусе, визволи мене.

Мій намір є виправитись
І ніколи більше не засмучувати Тебе.

Тому повністю віддаюся Тобі,
Щоб терпеливо страждати задля Тебе та 

вічно служити Тобі.
Ближнього любити, як самого себе, Хочу я 

заради Тебе.
Ісусику, прошу Тебе, з цієї недолі врятуй мене.

Щоб колись я міг насолоджуватись Твоєю 
присутністю разом із Йосифом, Марією та 

всіма ангелами навіки.
Амінь. Амінь. Амінь.

Імпровізатор Кардинал Ф. Шенборн, 
Архиєпископ Празький
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Христос воскрес! Шановна редакціє, до 
Вас пише читачка «Місіонаря», страдальна 
мати, у якої минулого року 5 січня 2015 р. 
помер син Тарас. 

Змалку син був доброю, слухняною, побож-
ною і здоровою дитиною. Ще зі шкільного віку 
ми з сином і дочкою кожного першого четверга 
відвідували нічні чування: спочатку в церкві св. 
Онуфрія, а пізніше в церкві св. Андрія у львові. 
Замолоду Тарас вступив у члени Апостольства 
Молитви завдяки о. Івану Буфану, з церкви Вве-
дення в храм Пресвятої Богородиці в с. Мшана, 
Городоцького р-ну. Низький уклін о.  Івану за 
таке побожне душпастирське виховання нас і 
наших дітей. 

Тарас ріс при церкві, прислуговував біля свя-
щеника, на богослуженнях тримав хрест. Ще 
юнаком син молився Дев’ятницю до Божого Ми-
лосердя. Хто відбуде її до кінця, не помре не під-
готовленим! Після закінчення 9-го класу Тарас 
вступив у Бучацький колегіум ім. св. Йосафата. 
Ще після вступу сина в ліцей, я хотіла скласти 
подяку Господу Богу в «Місіонар». Поступити 
було нелегко. Батьки були присутні при вступі 
і бачили, які успіхи в дитини. Тарас прекрасно 
склав іспити і набрав високий бал, дякуючи Гос-
поду Богу, Пресвятій Богородиці, св. Йосипу, св. 
Юді-Тадею, св. Антонію, св. Філомені, св. Бене-
дикту, до яких ми молилися і просили допомоги. 
Сина зарахували в сильний клас. 

Подібного закладу я ніколи не бачила. Кож-
ний день розпочинався зі Служби Божої, а вже 
потім навчання. Збори директора ліцею о. Іва-
на Майковича, ЧСВВ, я нотувала, він давав такі 
чудові поради щодо виховання дітей, про які я 
ніде не могла прочитати. О. Іван для учнів був 
духовним батьком. Він давав їм прекрасне вихо-
вання, хороші умови для проживання і навчан-
ня, забезпечував учнів чудовим харчуванням. 

хто б МіГ ПоДуМати, Що ЦЕ буДЕ таК шВиДКо?..
(сльози матері за сином)

Був дуже уважним до кожного зокрема. В ліцеї 
була дисципліна. Учні о. Івана і всіх наставників 
любили й поважали. 

Одного разу під час навчання в ліцеї мені по-
відомили, що мій син на одне око майже не ба-
чить. це був страшний удар, ми не знали, коли 
це сталося, бо син завжди вчився успішно. Око 
сина досліджували лікарі і сказали, що за весь 
час їхньої праці подібного не бачили: під мікро-
скопом в оці Тараса лікарі бачили хрест. Дивно, 
по сторонах син бачив, а коли дивився прямо, то 
ні. Кажуть що стежки Божі невидимі. 

Ще під час навчання учні вирішували хто яку 
вибере спеціальність. Тарас вступив в Терно-
пільську Академію і здобув вищу освіту. 

На жаль, доля закинула нас далеко від рідної 
землі – в Іспанію. Згодом Тарас одружився з пре-
красною львів’янкою. Діти жили в мирі, злагоді 
та любові. Довго в них не було дітей. Та через де-
який час народилась донечка. лікарі сказали, що 
дітей в них вже не буде, але ми всі щиро молили-
ся, невістка відмовляла Дев’ятницю до Божого 
Милосердя і сталося чудо: завагітніла і народив-
ся прекрасний хлопчик, дуже схожий на батька. 
І ніхто не міг подумати, що через десять місяців 
дитина залишиться сиротою. 

Перед Різдвяними святами я поїхала в Украї-
ну до матері, яка не почувала себе здоровою. На 
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наступний день отримала страшну звістку: по-
відомила мені донька, щоб молитися за Тараса, 
бо його будуть оперувати і він може не вижити. 
Для мене це був страшний удар. Я поклалась на 
Бога, відразу подзвонила до священиків в Іс-
панію, щоб приготували мого сина, молилися 
і чекали дзвінка від дітей. В той час я почувала 
себе такою безсильною, бути так далеко від рід-
них і не змогти нічим допомогти своїй дитині. 
Я молилася і просила в Бога допомогти сину 
одужати. Я не знала хвороби Тараса, бо він до 
останнього дня був працьовитий, сильний і здо-
ровий. І десь через годину мені подзвонили, що 
син мій помер. Який удар, який біль! Здавалося, 
що в грудях щось обірвалося, що моє серце розі-
рветься від болю. Я не могла і не хотіла вірити, 
бо зрозуміла, що священик не встиг приготу-
вати мого сина. Але в мене була сильна віра, я 
молилася і чекала на чудо Боже. І знову дзвінок, 
подзвонила дочка і сказала: «Мамо, не пережи-
вайте, Тарас помер підготовлений». Я не могла 
зрозуміти як? 

Зранку Тараса заболіло в грудях і його від-
везли в лікарню на перевірку, до вечора не зна-
йшли нічого. Тарас зрадів, що може з родиною 
святкувати Різдвяні свята. Однак болі в нього не 
зменшились. Він вдома покупався, повечеряв, 
клякнув на коліна і довго молився та ліг спати. 
Через кілька годин йому стало гірше, він вже 
був безсилий й говорити вже не міг. Викликали 
швидку і його повезли в місцеву лікарню, в якій 
працювала сестра Тараса. Коли їй повідомили, 
що брата везуть в Мадрид на операцію, їй по-
трібно було перейти зі стаціонарного відділення 
на швидку. Ніч. Всі двері були зачинені, перехід 
був тільки через вулицю, але це далеко і вона б 
не встигла. Вона чудом, з допомогою працівни-
ків, вийшла і вже бачила, як Тараса вивозили до 
швидкої. По дорозі зупинили на хвилинку, щоб 
попрощатись. В доньки зі собою були мощі з 
люрду, які поблагословив і посвятив єпископ 
Діонізій ляхович, ЧСВВ. Вони встигли підготу-
вати сина до операції: помастили святим єлеєм, 
покропили, в руки дали хрест і помолилися. 

Вони не знали, що Тараса вже бачать живим 
востаннє. В лікарні вже не було пульсу. Потім 
його відновили, але аорта, що біля серця, трісла, 
надто довго не давали допомоги. Коли рідні зна-
йшли лікарню, то Тарас вже був мертвий, тільки 
дозволили на нього подивитися. Тіло було ще 
тепле, але вони не могли повірити, що то вже 
все. це було щось жахливе… 

Як тяжко було втратити таку близьку люди-
ну: сина, чоловіка, брата, батька і друга. Ніхто 
не міг повірити, що Тарас помер. Як такий силь-
ний, здоровий, веселий, безвідмовний? В нього 
було дуже добре серце. Багато людей після смер-
ті сина навернулося до Бога, багато людей, не 
лише українці, почали відмовляти Дев’ятницю 
до Божого Милосердя. 

Хочемо щиро подякувати всім українцям з 
Алкали і Мадриду, які в такий найтяжчий мо-
мент підтримали мою сім’ю. Забрали доглядати 
дітей: дочці було 3 рочки, а сину 10 місяців, при-
носили їжу, накрили стіл на Святу Вечерю. Зі-
брали гроші на відправлення тіла до України, бо 
в той час ми не були готові до такого горя. 

Більше тижня готували документи на пере-
везення тіла на Рідну Землю. В цей період від-
правляли Служби Божі за покійну душу Тараса 
о. Іван липка, капелан, і о. Володимир Нейлюк. 
Ще сину випала заслуга у Бога, що панахиду від-
правляв єпископ Діонізій ляхович з о. Іваном і 
о. Володимиром. На прощальній відправі було 
дуже багато людей і серед них багато знайомих 
іспанців, яким дуже сподобались наші відправи, 
вони були здивовані такою чисельністю людей, 
їхньою доброзичливістю, співчуттям та згурто-
ваністю. Вони змінили думку про нас, українців, 
і казали: «Яка прекрасна нація, які чудові зви-
чаї!» 

Велика подяка іспанським священикам, осо-
бливо о. Рамону, всім членам Святої Адорації 
за щирі молитви та духовну підтримку, за часті 
Служби Божі, які до сьогодні відправляють за 
душу Тараса. Низький уклін всім тим, хто нам 
так допомагав: всім друзям, знайомим, парафі-
янам, членам Матерів у молитві за допомогу, за 
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їхні молитви, за таку сильну увагу моїй сім’ї в 
той час, коли я не могла бути з ними. Їхня під-
тримка трохи зменшувала біль. 

Щира подяка родині, друзям, сусідам, одно-
класникам, особливо класному керівнику Ната-
лі Михайлівні. Велика подяка о. Ігорю Головчаку, 
о. Зеновію Курильцю за відправлені богослужін-
ня, за їхні молитви та духовну підтримку. Хочу 
висловити щиру подяку о. Івану Буфану, який з 
розумінням в день Навечір’я Різдва Господнього 
відслужив Службу Божу з великою чисельністю 
людей, яких висповідав і підказав прийняти 
Святе Причастя за душу покійного Тараса. Я 
хочу особливо подякувати друзям-священикам 
мого сина. Яка це велика ласка від Бога мати 
15 друзів-священиків! Велика подяка їм усім та 
низький уклін за їхні щирі молитви і за таку ве-
лику підтримку. Тарас завжди з великою радіс-
тю і любов’ю розказував про них, тішився ними. 
Вони були для нього найособливіші. Минуло 
стільки часу, і вони не забули Тараса. 

Ще особливо хочу подякувати о. Івану Май-
ковичу, директору Бучацького колегіуму, за 
його найщиріші співчуття та підтримку в най-
тяжчі хвилини, за його присутність на похороні, 
на річниці. Він до кінця був для Тараса більше, 
ніж духовним батьком, наставником, дякую за 
таке прекрасне виховання, за любов і повагу. 
Ще хочу подякувати о. Юліяну Хомечку, який 
до кінця залишився вірним другом Тараса, за 
його щирі молитви, за таку чудову проповідь 
на відправі 9 днів. Щира подяка йому за духо-
вну підтримку, за сповіщення директору та всім 
друзям-однокласникам ліцею про смерть друга. 
Тарас завжди був щасливий мати такого вірно-
го, щирого, доброго друга. 

Щира подяка другу-капелану о. Степану Сусу 
за його присутність, за молитви, за підтримку, 
таку чудову проповідь на похороні. Дякую йому 
за допомогу одній з бригад, яку ми, парафіяни 
Алкали, підтримуємо. Воїни 128-ї бригади вже 
готувалися на смерть, виходу в них не було. Але 
стараннями о. Степана Суса вчасно дали допо-
могу, і всі воїни вижили, вже побували у від-

пустці. Низький йому уклін за добре серце. Дя-
кую Богові за такі великі ласки. 

Дякую хорошому другу Тараса о. Бенедикту 
Деркачу, ЧСВВ, за велику підтримку, за його 
дзвінки, за турботу, за вірну дружбу, за любов, за 
організацію священиків-друзів на похорон. Ще 
висловлюю подяку о. Інокентію Меші, ЧСВВ, за 
його щирі молитви. Як сказав о. Іван Майкович, 
о. Юліян, о. Бенедикт, о. Інокентій, о. Степан: 
«Ми прийшли до Тараса на похорон з любові». 
Як гарно почути такі слова від таких вибраних 
людей. Дякую Вам за все від щирого серця і 
низький Вам уклін! 

Складаю щиру подяку Господу Богу, Пре-
святій Богородиці, всім святим за всі ласки, за 
всі чуда, які відбулися – це лише від Вас. Тільки 
сильна віра допоможе зрозуміти це. Дякую Тобі, 
Боже, за провидіння і поміч для спасіння душі 
мого сина. 

Тіло Тараса похоронене в с. Суховоля біля ка-
плиці Іванни Мироносиці. 

Дарія КРУК (з роду Раїна) 
с. мшана, Городоцького р-ну, Львівської обл. 
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за ВСЕ тобі Я ДЯКую!
 Дорога редакціє часопису «Місіонар».

В грудні місяці я потрапила в аварію, по моїй 
нозі два рази проїхала маршрутка. Я кричала: 
“Ісусе, дякую Тобі за мій хрест, але поможи мені 
його нести і зціли мене”. А також зверталася до 
Матері Божої: «Матусю Небесна, спаси мене». В 
цей день я вийшла з церкви св. Онуфрія, де ми 
молилися за нашу неньку Україну, за всіх хво-
рих і нещасних. До церкви мали принести мощі 
святого Юди-Тадея, в цей час я була в лікарні, 
пролежала 53 дні на витяжці, перенесла три 
операції по годині під наркозом.

В лікарні я день і ніч молилася до всіх свя-
тих: св. Катерини, св. Анни, св. Тереси, св. Ан-
тонія, св. Юди-Тадея, св. Венедикта, св. Піо, 
св. Івана-Павла ІІ.

Коли мене везли на операцію, я просила 
всіх святих і відчувала їх присутність, що Вони 
мене зцілять, і так сталося, зараз вже стою на 
ногах. Ще прошу, щоб тільки я могла ходити 
до церкви.

Від щирого серця хочу подякувати всім, 
хто за мене молився, хто за мене відмовляв 
дев’ятниці до Божого Милосердя, о. Всево-
лоду, о. Йосифу Будаю з церкви св. Онуфрія, 
отцям з церкви св. Андрія, моїм парафіяльним 
отцям, о. Тарасу, о. Андрію, всім членам Апос-
тольства Молитви с. Муроване, моїй дорогій 
Надії за її щирість і доброту.

А також прошу всіх святих, всі Небесні 
сили, за мир, злагоду в Україні, за єдність в 
церквах і нашому народі.

Катерина Вітик,
с. муроване, Львівська обл.

 Складаю щиру подяку Господу нашому 
Ісу сові Христові, Пресвятій Богородиці, небес-
ному заступнику св. Юді-Тадею за вислухані 
молитви і отримані ласки. Я була хвора і мо-
литви до Господа мені помогли. Бо знаю і вірю, 
що тільки сила Божа допоможе, бо наші лікарі 

Господь Бог і Пречиста Діва Марія, молитви 
св. Юди-Тадея. Молімося люди, благаймо Спа-
сителя і все отримаємо. Господь – мій пастир в 
недостатку не буду, Господь – мій лікар, здорова 
буду. Бог – скеля серця мого і доля моя на віки.

Ганна,
м. Новий Розділ, Львівська обл.

 На сторінках журналу «Місіонар» хочу 
висловити подяку святому Юді-Тадею за ви-
слухані молитви і просьби. За заступництвом 
святого Юди-Тадея видужала моя мама (в неї 
було запалення легень), чоловік отримав ро-
боту і щасливо повернувся додому. Дякую 
всім Святим, Господу Богу, Ісусові Христові і 
Матінці Божій за опіку над моєю сім’єю і всією 
моєю родиною.

Зіна Берник,
м. Бучач, тернопільська обл.

 На сторінках вашого журналу хочу ви-
словити щиру подяку Господу Богу, Матінці 
Божій, Юді-Тадею, св. Антонію, св. Йосифу, 
св. Терезі, св. Анні і Ангелам-хоронителям за 
всі отримані ласки моєю родиною і мною, що 
допомагають мені у житті.

Щиро дякую за все, з повагою Орися,
Заліщицький р-н, тернопільська обл.

 Хочу на сторінках часопису «Місіонар» 
скласти щиру подяку Господу Богу, Ісу су 
Христу, Матінці Божій, що розв’язує вуз-
ли, за вислухані молитви. Особливу подяку 
св.  апостолові Юді-Тадею, за успішну здачу 
сесії моєї донечки, за матеріальну допомогу і 
розв’язання проблем, які склалися.

Дякую, Тобі Боже і Тобі Матінко Божа, за 
всі ласки і щедроти, які ви зсилаєте на нашу 
родину.

п. іванна,
м. Самбір, Львівська обл.
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 Шановна редакціє «Місіонаря», хочу по-
дякувати через журнал Господу Богу, Пресвя-
тій Діві Марії і всім святим, до яких я молила-
ся за отримані ласки Божі: за щасливі операції, 
які мала моя сестра і за моє здоров’я і за всі 
ласки, що Бог зсилає для моєї сім’ї.

Я дуже вдячна за вислухані молитви і за те, 
що постійно відчуваю Господню підтримку.

Моліться, і Ваші молитви будуть почуті. Мо-
литва мур пробиває. Нехай Бог простить мені, 
що із запізненням виконую свою обіцянку.

марія,
Львівська обл.

 На сторінках Вашого журналу хочу ви-
словити щиру подяку Господу Богу, Пречистій 
Діві Марії, св. Борису та Глібу, ангелу хоро-
нителю та всім святим за вислухані молитви, 
отримані ласки, за допомогу у щоденному 
житті для мого похресника Бориса.

Хресна мама марія,
м. Болехів, івано-Франківська обл.

 Шановна редакціє «Місіонаря», хочу по-
дякувати через журнал Господу Богу у Свя-
тій Трійці Єдиному, Матінці Божій, святому 
ап.  Юді-Тадею, блаженному Миколаю Чар-
нецькому, св.  Шарбелю, св. Бригіді Швець-
кій, св. Софії з донечками Вірою, Надією й 
любов’ю, святому Івану Хрестителю, святим 
апостолам Петру і Павлу і всім святим за ви-
слухані молитви, за отримані ласки, за діточок 
та онуків. Закликаю усіх молитися за ближніх, 
нашу країну, здоров’я всіх людей, а також за 
мир та любов у цілому світі.

Від щирого серця, від усієї душі, дякую Вам 
за все!

Софія,
м. Стебник, Львівська обл.

 Шановна редакціє часопису «Місіонар»! 
Номери вашого журналу я з чоловіком купу-
ємо й читаємо ось уже п’ятий рік і часто отри-
муємо задоволення від прочитаного.

А тепер, шановна редакціє, я хочу на одній 
із сторінок цього благовісного журналу від 
свого імені та моєї родини, скласти подяку Гос-
поду Богу, Пречистій Діві Марії, св. Юді-Тадею 
і всім святим, до яких ми молилися, за отрима-
ні ласки Божі.

Велику тривогу у нашому житті викликало рі-
шення сина стати Захисником України. Ми ревно 
молились до Ісуса Христа, Матері Божої та Юди-
Тадея, щоб відвернули біду, яка загрожувала моє-
му синові. Завдяки їх ласці і опіці Ангела-хорони-
теля, мій син щасливо несе нелегку службу.

тетяна з родиною,
м. Золочів, Львівська обл.

 Христос воскрес!
На сторінках часопису «Місіонар» хочу ви-

словити щиру подяку Господеві за всі отримані 
ласки.

Ліда

 Дорога редакціє «Місіонар», з Вашою до-
помогою хочу подякувати Господу Богу, Ісусу 
Христу, Пречистій Діві Марії, Антонію Падев-
ському, святому Юді-Тадею, св. Отцю Піо за всі 
вислухані молитви, за всі ласки, які отримали 
ми з чоловіком. Моліться з вірою – і Господь 
вислухає завжди. Щиро Вам дякую! 

З повагою інна, івано-Франківська обл.

СВІДЧЕННЯ ПРО ВИЗДОРОВЛЕННЯ
17 грудня я впала і зламала ногу, перелом гомілки 

нижньої кінцівки. Лікар сказав, що до Паски буду в гіпсі 
ходити. Я була в лікарні на витяжці, приїхала додому і 
вже на Йордан на милицях прийшла до церкви. Пила свя-
чену воду з джерела на Високому Замку, ходила до церк-
ви, молилася вервицю. і на Стрітення я вже ходжу без 
палички, утворився кістковий вузол, моя нога видужала 
завдяки заступництву Діви марії з меджугор’я, Діві ма-
рії із Зарваниці, Діві марії з Високого Замку, Архангелам і 
ангелам охоронцям, сповідям і причастям. 

ісусу, марії і Йосипу дякую за всі ласки, якими вони нас 
обдаровують. Дякую всім людям, що молились за моє 
одужання.
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КроСВорД «СВЯтий ПаПа»
(ПриСВЯЧЕНий 15-й ріЧНиЦі Візиту ПаПи іВаНа ПаВла іі В уКраїНу)

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «РІК МИлОСЕРДЯ», ОПУБлІКОВАНИЙ У ТРАВНІ 2016 РОЦІ:

ГОРиЗОНТАльНО: 2.Рік. 5.Питання. 8.Покута. 9.церква. 12.Марія. 13.Месія. 16.Кров. 17.Учта. 20.Оазис. 21.Пісня. 24.Діалог. 
25.людина. 27.Початок. 28.Дар.
ВеРТиКАльНО: 1.Віра. 3.Життя. 4.Ангел. 6.Досвід. 7.Ювілей. 10.Благодать. 11.Свідчення. 14.Акт. 15.Час. 18.Вислів. 19.Діяння. 
22.Голос. 23.любов. 26.Папа.

Підготувала Леся ШтИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. «Не бій-
теся прийняти заклик Христа! 
Не дозвольте, щоб ваші сіті 
стримали вас, коли ви почули 
… Христа!». 7. … − роздуми на в о с ь м и й 
день «Дев’ятниці до святого Івана Павла ІІ» 
(за книжечкою «Молитви до святого ІВАНА 
ПАВЛА ІІ»). 8. Автор книжки «Чудо Кароля» 
− … Ґаета. 9. Європейська держава, котру відвідав 
Папа у 1999 році. 10. Можливо, нам треба частіше слу-
хати Бога і запитувати Його думку щодо того, чи наш … є правиль-
ним. 15. Один з псевдонімів Папи Івана Павла ІІ − Андрій … . 16. Вкраїні 
віримо здобудем і …, і слави цвіт («Нам Україну благослови»). 19. Позитивна 
моральна риса в характері людини. 20. … небесне – це Божий дар людям. 22. 
Знання, досвід у чому-небудь. 23. Шукайте Бога і в Ньому знайдете … та спокій. 

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Радіє …, зорі, небо, святістю сіяє все («Нам Україну благо-
слови»). 2. Вкраїно люба, Бог для тебе свій … щастя шле («Нам Україну благо-

слови»). 3. Польський актор Петро 
… , який зіграв роль Кароля Войтили 

у фільмах «Кароль – людина, що 
стала Папою» і «Кароль – Папа, 

який залишився людиною». 4. 
Енцикліка Папи «Віра і …». 5. «Крок 

за кроком» − … отця Валерія Сиротюка, яку 
виконала Роксолана Зінчук перед Папою Рим-

ським на Сихові у м. Львові 2001 року. 11. Драма Ка-
роля Войтили, яка з великим успіхом демонструвалася 

у Львові в театрі «Воскресіння». 12. Святіший Отець сказав жартом: 
«… іде – діти ростуть» (церква Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові 

у Львові). 13. Михайло … – автор слів гімну до приїзду Папи Івана Павла ІІ 
в Україну «Нам Україну благослови». 14. … Папи Івана Павла ІІ в Маріїнському 
палаці. Київ, 23 червня 2001 р. 17. Людина, яка володіє багатьма мовами. 18. Те, 
що залишається у свідомості людини від баченого, пережитого. 21. Я прибув до 
вас, як … миру, спонуканий тільки одним бажанням – свідчити Христа, що є 
«дорогою, правдою і життям».

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.06.2016  та отримайте  ПРИЗ!
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