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Зцілення молитвою
Слава Ісусу Христу!
Дорогі наші читачі, жовтневий випуск «Місіонаря» заохочує нас 

до молитви, особливо молитви на Вервиці. Ті, які не розлучаються 
з вервицею, добре знають: ця молитва могутніша за все. Скільки 
б ми не переживали неприємних ситуацій, скільки б на нашому 
шляху не траплялося недобрих людей, Вервиця завжди стає для 
нас тим рятівним ковчегом під час потопу. Не дивно, адже ті, що 
моляться на Вервиці, серцем довіряють Марії, нашій могутній не-
бесній Заступниці, яка завжди поруч і відганяє від нас усяке зло.

Молитва зцілює серце. Духовні рани, яких зазнаємо внаслідок злих 
дій (своїх чи чужих) страшно болять. І немає такого ліку ні в аптеці, 
ні в лікарні, щоби втамувати цей біль і вилікувати рану. А ось молит-
ва може одне і друге. Коли наше серце зранене лихими словами, нас 
обізвали, обсипали наклепами, принизили нашу гідність, – не відкри-
ваймо тоді свої уста для прокльонів, різного роду недобрих словечок, 
а згодом і помсти. Але також і не можна тоді таїти зло в серці: зараз 
прикушу язика, але настане час, тоді я тобі все пригадаю. Від такого 
мовчання рана в серці ніколи не загоїться. Треба відкрити уста, але 
лише для молитви, сповненої великою вдячністю Господеві за мож-
ливість терпіти разом з Ним, висміяним і зневаженим. Тоді молитва, 
мов цілющий бальзам, вигоїть зсередини нашу пекучу рану, пропаде 
біль, настане тиша і спокій, щезне злоба, прийде радість.

Любі читачі «Місіонаря», стараймося в місяці жовтні не опус-
кати Вервиці жодного дня, а в міру можливості молитися хоча б 
кілька десятків, скільки дозволяють нам на це обставини. Де б ми 
не були, завжди при собі носімо цей духовний меч, з яким нам не 
будуть страшні ніякі пекельні сили, ніяке зло видиме чи неви-
диме. Повірмо серцем в силу заступництва Марії. Не забуваймо: 
саме Вона стерла голову відвічному людиноненависному змієві. 
Вона і нас, своїх дітей, захоронить від його згубного впливу, зці-
лить наші душевні рани і недуги.  

Пренепорочна Діво Маріє,
Прозріння сліпих!

Захисти мене від мене
В час моєї сліпоти,

Захисти мене від мене
В час моєї глупоти.

Захисти мене від мене,
Щоби ворог не радів!

Захисти мене від мене:
Від думок, бажань і слів.
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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 Жовтень–листопад     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

ЖОВТЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб журналісти в своїй діяль-
ності завжди керувалися повагою до правди й 
справжніми етичними цінностями.
ЄВАНГЕЛІЗАцІЙНИЙ: Щоб Світовий день 
місій оновив у всіх християнських спільнотах 
радість і відповідальність у звіщанні 
Євангелія.
МІСцЕВИЙ: За пошану до природи й помірко-
ваність в їжі й поведінці на святкових обідах.
ПОКРОВИТЕЛЬ: ап. Тома.

ЛИСТОПАД
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб країни, які приймають 
численних біженців та вигнанців, знаходили 
підтримку в своєму прагненні солідарності.
ЄВАНГЕЛІЗАцІЙНИЙ: Щоб в парафіях 
священики й миряни співпрацювали на 
службі спільноті, не піддаючись спокусі 
знеохочення.
МІСцЕВИЙ: За працівників сфер обслуговуван-
ня, за пошану до всякої людської праці.
ПОКРОВИТЕЛІ: мучч. Галактіон й Епістима.

Сторінка апоСтольСтва молитви

6
український  

католицький  
часопис

жовтень 2016



нАміРи АПоСтолЬСтвА молитви на листопад
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

Криза з мігрантами, що вимірюється при-
буттям сотен тисяч біженців до Європи, і 
надалі залишається головною. В ООН вважа-
ють, що у найближчі два роки Європу очікує 
наплив близько 850 тис. мігрантів. цей процес 
у Європі вже стали називати кризою. «Якщо 
зараз люди тікають із Сирії та Лівії, то завтра 
це так само легко може бути Україна. Немає 
такої стіни, на яку б ви не змогли вилізти, 
якщо втікаєте від терору», – вважають у Євро-
парламенті. Ще рік тому, коли кількість пере-
селенців в Україні становила близько 800 тис. 
осіб, в УВКБ ООН говорили про наймасштаб-
ніше внутрішнє переміщення людей з часів 
останньої війни на Балканах. Зараз, за даними 
УВКБ ООН, в Україні є майже півтора міль-
йони «внутрішньо переміщених осіб» (ВПО), 
яких у побуті частіше також називають бі-
женцями, бо вони також втікають від війни. 
Українські біженці є «внутрішньо переміще-
ними особами», вони не перетинають кордо-
нів України, але так само втікають від війни. 

Папа Франциск закликає приймати бі-
женців та вирішувати проблему міграційної 

Загальний: Щоб країни, які приймають численних біженців та вигнанців, знаходили 
підтримку в своєму прагненні солідарності.

кризи з «мудрістю і милосердям». На думку 
понтифіка, слід докладати значних зусиль на 
міжнародному рівні, аби владнати конфлікти 
і війни, що змушують багатьох людей поли-
шати власні домівки й батьківщину. «Йдеть-
ся про те, аби робити все, що в наших силах, 
заради полегшення їхніх страждань, аби не-
втомно, мудро і постійно діяти заради спра-
ведливості та миру, конкретними фактами 
даючи свідоцтво про людські та християнські 
цінності. Потрібно бути готовими прийняти 
тих людей, що тікають від воєн та голоду; по-
трібна солідарність з людьми, що були позбав-
лені елементарних прав, у тому числі права на 
вільне та безперешкодне сповідування своєї 
віри», – каже Святіший Отець. «О, Боже! Сьо-
годні ми вбачаємо тебе в обличчях стомлених 
та переляканих дітей, жінок і чоловіків, які ті-
кають від війни та насилля, але часто зустріча-
ють лише загибель та багато пілатів, які вми-
вають руки», – наголошує Папа Римський. Він 
додає, що реакція Європи на міграційну кризу 
є притуплена «нашою байдужою та анестезі-
йованою совістю»…  

«Кожна парафія має бути організованою 
спільнотою, в якій під опікою свого пароха та 
у співпраці з ним кожен служить іншому тим 
даром, що його дістав від Господа. Парафія є 
спільнотою спільнот. У ній існують різні мо-
литовні групи, братства та молодіжні органі-
зації. Всі вони покликані укріплювати єдність 

і любов між членами парафіяльної спільноти». 
(Послання Блаженнішого Святослава «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом»).

Діяння святих апостолів показують глибо-
ку єдність, яка існувала між членами першої 
спільноти Христових учнів: «Громада вірних 
мала одне серце й одну душу, і ні один не нази-

Євангелізаційний: Щоб в парафіях священики і миряни співпрацювали на службі 
спільноті, не піддаючись спокусі знеохочення.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Місцевий: За працівників сфер обслуговування, за пошану до всякої людської праці.

«Сім’я, праця, і відпочинок – це три Божі 
дари, три виміри нашого існування, які ма-
ють знайти гармонійну рівновагу. Гармо-
нійно поєднувати час праці і потреби сім’ї, 
професію та материнство, працю та від-
починок є важливим у будуванні суспільства 
з людяним обличчям. У цьому завжди від-
давайте перевагу логіці «бути», ніж логіці 
«мати»: перша із них будує, а друга – руйнує. 
Необхідно вчитись вірити, перш усього, у 
сім’ю, у правдиву любов, яка походить від 
Бога і єднає нас із Ним» (з послання до родин 
Папи Бенедикта ХVІ).

Щастя у родині є, якщо всі здорові та ма-
ють гідну працю. Але, на жаль, сьогодні ста-
ла надзвичайно поширеним явищем рабська 
праця, і “церква не має права мовчати перед 
обличчям нужди, втікаючи від якої, міль-
йони людей, сподіваючись знайти сповне-
ння своїх очікувань, «часто зустрічають ще 
більшу недолю, яка ранить їхню людську гід-
ність. Сакральний характер людської особи 
вимагає поваги, прийняття і гідної праці,  – 
наголошує Папа Франциск сьогодні. 

Скільки українців роками по світах важ-
ко працюють, а про відпочинок і повноцінну 

родину тільки мріють. Скільки також наших 
громадян у себе, на батьківщині, працюють 
за копійки, не маючи можливості створити 
затишок у сім’ї, через постійні матеріаль-
ні труднощі. енцикліка “Caritas in Veritate” 
Папи Бенедикта XVI, зазначає: «бідність час-
то є наслідком порушення гідності людської 
праці», як з причин нестачі зайнятості, так і 
з огляду на «низьку цінність, надавану праці 
та правам, які з неї випливають. це призво-
дить до визискування та поганого ставлення 
до робітників, зменшення заробітної плати, 
до руйнування сімей. Численні працівники 
змушені боротися за справедливу зарплат-
ню, безпечну працю, за те, щоб мати голос 
у світі економіки, тому що «не можуть при-
дбати блага, які виробляють, ночувати в го-
телях, які прибирають або їсти продукти, які 
вирощують, готують чи подають».

 Із надією на зміни у нашій країні, моли-
мось, щоб кожна людина мала право на сім’ю, 
щоб вагітність матерів була тільки бажаною, 
без остраху про завтра, щоб праця, на якій 
проходить більша частина життя, не була “ка-
торгою”, а заняттям, на яке після відпочинку, 
буде нестримне бажання повертатися.  

вав своїм щось з того, що кому належало, але 
все в них було спільне» (4: 32). цей духовний 
стан першої християнської спільноти можна 
виразити словом «сопричастя/койнонія», що 
вказує на єдність, згоду та співжиття», – пише 
Блаженніший. Дехто з членів парафіяльних 
спільнот вважає, що проблема спільнот, є та-
кою, що кожна з них не завжди зосереджена 
на рух всередину парафії, а навпаки – назовні. 
Щоб разом зі своєю специфікою вирватись у 
певну автономію і перебувати на комфортній 
відстані від «неоднодумців». Така спільнота з 
напруженням впускає в себе нових учасни-
ків і довго приглядається до них. Звичайно, 
кожній спільноті притаманний власний дух і 

настрій, але головною умовою все ж має бути 
відкритість її до світу, до інших спільнот, до 
співпраці з ними, щоб разом творити пара-
фію, живу, а не розділяти її на гуртки за заці-
кавленнями. Таке доречне спостереження має 
спонукати провідників спільнот до постійно-
го діалогу, зустрічей, обміном харизм всереди-
ні парафії, щоб якомога краще передавалася й 
звіщалася Добра Новина тим людям, які ще не 
зустріли Христа. Адже, саме там, де немає свя-
щеника, або де він рідко буває, члени спільнот 
можуть бути місіонерами, благовісниками 
слова Божого, за умови, якщо між ними у па-
рафії буде витати дух єдності й взаємодопомо-
ги, без найменшого натяку на суперництво.  
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Покровителі: 

мучч. Галактіон й епістима
У Сирії, в м. Емесі, жив багатий із славного 
роду чоловік, якого звали Клітофон, а його 
жінку Левкинія. Одна журба в них була – не 
мало подружжя дітей. Усі жертви, які вони 
приносили своїм поганським божкам, не до-
помагали. Трапилося якось, що до них додо-
му прибився старець-жебрак і, дякуючи за 
милостиню, запитав Левкинію про причину 
її смутку. А довідавшись, оповів їй, що є на 
цьому світі єдине джерело потіхи – Ісус Хрис-
тос. Старець той був священиком і звали 
його Онуфрій, а через те, що всюди лютува-
ло жорстоке переслідування християн, він, 
переодягнений дідом, ходив по хатах, аби 
одних укріпляти, а інших навертати до свя-
тої віри. І справді він охрестив Левкинію, а 
Бог поблагословив її сином. Тоді навернувся 
до святої віри і її чоловік Кліфотон, прийняв 
Святе Хрещення з рук Онуфрія і охрестив 
дитинку, яку назвали Галактіоном.

А коли Галактіонові виповнилося 24 р., 
то за волею батьків він заручився з вродли-
вою і багатою дівчиною на ім’я епістимія. 
Відданий цілковито Богові, він навчив про 
Його доброту і милосердя свою суджену. І 
вона загорілася бажанням прийняти Святе 
Хрещення. Був то час найбільшого переслі-
дування християн за імператора Декія; хрис-
тиянські священики понесли мученицьку 
смерть, а інші втекли в пустелю, тому Галак-
тіон сам охрестив епістимію у ріці Кифос. 
Згодом вони вирішили присвятити своє ді-
вство Господу й Отцю Небесному і піти в 
пустелю, де вже тоді були монастирі. Вони 
взяли з собою одного зі слуг батька епісти-
мії. Звали того слугу евтолмій (його також 
хрестив Галактіон), і вони разом таємно піш-
ли на пустинну гору Публіон поблизу гори 
Сінай. Тут Галактіон і евтолмій залишилися 

в одному чоловічому монастирі, а епістимія 
прийняла схимницьку рясу в жіночому мо-
настирі. Незабаром обоє засіяли незвичай-
ною побожністю і чеснотами.

Але рука злобного переслідувача досягла слуг 
Божих. Відділ війська напав на чоловічий монас-
тир, багато монахів утекло, інших убили, а св. Га-
лактіона повели на суд старости того краю. Коли 
про це довідалася св. епістимія, вона поспішила 
слідом за св. Галактіоном і сміливо стала на суд 
разом з ним. І вони разом прийняли на себе не-
чувані муки: їх били, пекли вогнем, заганяли під 
нігті тріски, обтяли їм кінцівки рук і ніг, відріза-
ли язики і врешті зарубали мечем.

Після смерті порубали навіть їхні мертві 
тіла. Мощі святих мучеників зібрав вірний 
евтолмій, похоронив їх і як очевидець описав 
їхнє життя і мученицьку смерть, яка настала 
5 (18) листопада 250 р. Божого.  
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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 листопад

чИ
СЛ

О

ДЕ
НЬ ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 вт Свщмч. Теодора Ромжі; прор. Йоіла; муч. Уара за оздоровлення узалежнених 

2 ср Вмуч. Артемія за українських полонених

3 чт Преп. Іларіона Великого за повагу до старших людей

4 пт Св. Аверкія, єп. Єрапольського за родини членів Апостольства Молитви

5 сб Ап. Якова, брата Господнього за переслідуваних християн

6 нд Мучч. Арети й інших за українську владу

7 пн Мучч. Маркіяна й Мартирія за любов і милосердя у родинах

8 вт   Вмуч. Димитрія Мироточця за побожну молодь у нашому народі

9 cр Муч. Нестора; мучч. Капітоліни й Єротіїди за викорінення неправди поміж людьми

10 чт Мучч. Терентія і Неоніли; муч. Параскеви, що в Іконії за чесних працівників

11 пт Преп. Анастасії; преп. Аврамія Ростовського за повагу до священиків

12 сб Мучч. Зиновія і Зиновії, сестри його за самотніх і покинутих

13 нд Апп. Стахія, Амплія й інших; муч. Елімаха за провід Святого Духа у християнських спільнотах

14 пн Безсрібників і чудотв. Косми і Дам’яна  за духовне виховання дітей 

15 вт Мучч. Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора й ін. за важко хворих

16 ср Мучч. Акепсима, Йосифа й Айтала за кращу долю України

17 чт Преп. Йоанікія Великого; мучч. Нікандра та Єрмея за сиріт

18 пт Мучч. Галактіона й Епістими за тих, що в матеріальній скруті

19 сб Іспов. Павла, аєп. Царгород. за прощення і примирення ворогуючих

20 нд Преп. Йосафати Гордашевської; 33-х мучч., що в Мелітині за тих, хто просив нас про молитву

21 пн  Собор архистратига Михаїла за поборення спокус

22 вт Препп. Матрони і Теоктисти за подолання корупції в державі

23 ср Апп. Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними за поширення Апостольства молитви в УГКЦ

24 чт Мучч. Мини, Віктора і Вінкентія; преп. Теодора Студ. за одиноких матерів 

25 пт   Свщмч. Йосафата, аєп. Полоцького за єдність Католицької Церкви

26 сб † Св. Йоана Золотоустого, аєп. царгород. за душі в чистилищі, найбільше опущені

27 нд † Ап. Пилипа за хворих і терплячих

28 пн Початок Різвяного Посту (Пилипівки).  
Іспов. Гурія, Самона й Авіва за місіонерів

29 вт † Ап. і Єванг. Матея за українських вояків

30 ср Св. Григорія, єп. Неокесарійського за успіх у добрих намірах
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віДПовіДЬ люДини БоГові  
ЧеРеЗ ДовіРУ До ЙоГо милоСеРДя 

Людина створена Богом на Свій образ і 
подобу. Її вирізняє серед інших створінь 
не тільки розум і душа, а й вільна воля, за-
вдяки якій вона може здійснювати різні ви-
бори. Наша воля внаслідок первородного 
гріха дуже ослабла і ми обмежені, але Бог, 
не зважаючи на ці обмеження, обдарував 
нас можливістю відповідати на Його по-
кликання, на Його волю. це здібність дати 
Богові відповідь на Його діяння, але варто 
зазначати, що ця здібність – це також Божа 
благодать, це Його дар. Одним з найваж-
ливіших синодів, які відбулися у церкві, 
був Синод в Оранж 529 р., що постановив: 
усе, що ми маємо, є благодаттю, кожний 
акт віри і молитви – це дар Бога. Людині ж 
належить гріх, який вона успадкувала від 
Адама і Єви, і всі особисті гріхи, що є наслід-
ком зіпсованої природи людини. Натомість 
все те, що маємо (як у матеріальній сфері, 
так і в духовній) – це дар благодаті і безмір-
ного Божого милосердя.

Погляньмо, яким чином людина може від-
повісти Богові на Його дар, особливо на Його 
любов. Бог не залишив нас самим собі, Він 
приходить нам на допомогу, щоб вільним рі-
шенням, але з Його допомогою, ми могли до-
віритися і віддатися Йому. У Святому Письмі 
є багато постатей, які довірилися Богу, до-
зволили Йому себе вести (пор. Єр 20:7) і тим 
самим показують, що можна дати Богові від-
повідь довіри і любові.

1. Авраам – батько віри
Першою особою в історії спасіння, яка най-

краще відповіла Богові на Його заклик, був 
Авраам, про якого св. Павло говорить, що 
він – батько віри. Перед тим, як ми побачи-

мо його на сторінках Святого Письма, історія 
світу буде вже розвиватися. У цій історії люди 
досвідчили передусім прокляття, пов’язане з 
гріхом. Людина була занурена у стражданнях 
і темряві, й незважаючи на заповіді спасіння, 
надії на зміну ситуації не було.

Справжнє світло і надія приходять разом з 
Авраамом. Він не відрізнявся від людей сво-
єї епохи: був політеїстом, пастухом, у нього 
були свої прагнення, а найбільше з них – 
мати землю і сина, якого йому не могла дати 
безплідна дружина. Отож, Авраам був не-
щасною людиною і, здавалося, що життя для 
нього не мало смислу. Однак у цю ситуацію 
страждань входить Бог зі своєю обітницею 
землі і потомства. Бог запрошує Авраама по-
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вірити, що це можливо, що Він може це вико-
нати в його житті за умови, що він повірить 
цьому слову, залишить свій клан і послуха-
ється Бога. Авраам довірився Богові і демон-
струє послух, він вірить всупереч надії, тому 
що по-людськи виконання цієї обітниці було 
неможливим.

Від тієї хвилини, коли Авраам довірився 
Богу, його життя стало школою віри, в якій 
щоденно він повинен був учитися довіряти 
Богові. Були в його житті такі періоди, коли 
він діяв згідно зі своїми міркуваннями, але 
помітив, що, коли перестає будувати своє 
життя на Богові, з’являються проблеми і 
збільшуються страждання; коли ж довіряє 
своє життя Богові, то воно стає простішим. 
Авраам вчиться довіряти Богові щодня і за-
вдяки вірі дочекається виконання обітниці 
Бога: отримає землю, і сина Ісаака, який буде 
для нього тривалим доказом діяння Бога в 
його історії. Віра Авраама буде такою силь-
ною, що він не завагається пожертвувати 
сина, коли Бог цього вимагатиме, щоб пока-
зати, як він Йому довіряє. На горі Морія про-
явиться повнота віри Авраама, яка для кож-
ного з нас може стати прикладом, як можна 
будувати своє життя на Богові, як можна 
Йому довіряти, будучи повністю перекона-
ним у Його правдомовності і могутності, у 
тому, що він виконає все, що обіцяв.

Авраам став отцем віри, тому що у світі, де 
панувало прокляття гріха і невіра, заясніло 
світло благодаті, що є плодом повної довіри 
Богові. Завдяки поставі Авраама цілі народи 
будуть собі бажати такого ж благословення 
і не тільки, усі будуть брати участь у його 
благословенні, якщо за його прикладом дові-
ряться милосердному Отцю.

2. За Ягве і за Гедеона
Ще один дуже гарний приклад довіри Бо-

гові – історія одного з суддів, Гедеона, якого 
вибрав Бог, аби він визволив народ від міді-
ян. Гедеон готується до боротьби з ворогом, 

скликаючи цілу армію, двадцять дві тисячі 
воїнів, завдяки яким сподівається перемогти 
недруга. Однак Бог наказує йому зменшити 
військо, кажучи: «Забагато людей у тебе, і я 
не можу дати мідіян їм у руки, а то Ізраїль 
буде чванитися перед мною та говорити: моя, 
мовляв, рука вирятувала мене» (Суд 7:2). Ге-
деон зменшив військо спочатку до десяти 
тисяч, а потім до трьохсот солдатів, з якими 
переміг ворога. Бог через цю подію переказує 
фундаментальну правду: не силою людина 
перемагає, а довірою до Нього.

В Ізраїлю дуже часто з’являлася спокуса 
надіятися на зв’язки з сусідніми державами, 
через що він зривав союз із Богом, адже такі 
альянси часто тягнули за собою ідолопоклон-
ство і прийняття вірувань чужих народів. 
Бог був ревнивим відносно вірності вибрано-
го народу і невпинно його повчав, що тільки 
віра і довіра Йому може його врятувати. Че-
рез пророка Ісаю Бог кричав: «В наверненні 
й спокої ви спасетесь» (Іс 30:15), – не в силі 
коней і кількості військ, не в слабких союзах 
з чужими народами. Довірення Богу пови-
нно було бути також підґрунтям політичної 
свободи і добробуту, але, коли народ більше 
довірився своїй мудрості, ніж Божому слову, 
Божим обітницям, на людей упали нещастя, 
аж до повного переселення народу спочатку 
до Ассирії, а потім до Вавилону. Євреї поволі 
засвоювали науку про довіру до Бога, хоч не-
рідко було вже запізно, аби змінити перебіг 
подій. Тільки з часом задумувалися над сво-
їми діями, бачили своє твердосердя і водно-
час Боже милосердя.

Історія спасіння, описана у Святому Пись-
мі, переказана не для історичних знань, це 
Слово Бога до нас, щоб ми в цьому Слові 
побачили власну історію і відкрили осно-
вну схожість між вибраним народом і нами. 
Згадаймо, скільки разів ми не будували своє 
життя на мудрості цього світу, на нашому 
розумі, обминаючи волю Бога і Його плани, 
ми щоразу отримували багато непотрібних 
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турбот, ускладнювали собі життя. Історія 
спасіння вчить нас довіряти Богові, віддава-
ти себе Йому, тому що Він – вірний, сильний 
і завжди чекає на нашу віру, яка зрушує гори, 
Він чекає на наше довір’я, завдяки якому змо-
же діяти в нашому житті. Так, як у випадку 
Гедеона, Богові не потрібна сила армії, щоб 
перемогти нашого недруга, сатану. Він сам 
буде перемагати, наскільки дозволимо Йому 
нас вести, наскільки довіримося Його мило-
сердю.

3. Помилуй мене, Боже, з милости твоєї
Наступний образ наших роздумів – цар 

Давид, Божий обранець, який звершує 
об’єднання дванадцяти поколінь Ізраїля, 
великий воїн, про якого сказано «по серцю 
самого Бога». Дійсно, вчинки Давида могли 
свідчити, щоб він був обдарований особли-
вими Божими дарами у битвах з ворогами 
Божого народу і в боротьбі за внутрішню єд-
ність усього народу. Не зважаючи на те, що 
у Давида було багато ворогів, народ любив 
його за ревність і простоту. Проте цей вели-
кий цар зрадив Бога, він згрішив учинком, 
огидним в Господніх очах.

Ситуація Давида небезпечна тому, що він 
не бачить огиди свого вчинку, а за таких умов 
навернення неможливе. Тому Бог посилає до 
нього пророка Натана, який приносить царе-
ві світло, з допомогою якого Давид кориться 
перед Господом і визнає свій гріх. цар визнає 
Богові: «Згрішив я» (ІІ Сам 12:13), він зізна-
ється, що вчинив перелюб, а також завинив 
проти невинного Урії. Таке визнання гріха 
стає для нього джерелом великої внутріш-
ньої переміни, плодом якої буде покора і лю-
бов до ближніх. Коли Давид буде скинений 
з трону своїм сином Абсолоном і тікатиме з 
Єрусалима, його спіткає велике упокорен-
ня, але він вже бунтуватиме проти Бога і не 
вимагатиме покарання для своїх недругів, 
а вважатиме ці події даром Бога для свого 
навернення. У цьому впокоренні Давид по-

бачить Боже милосердя і відповість на нього 
своєю довірою і любов’ю.

Отож, бачимо, що Бог дуже милосердний 
і об’являє це милосердя у пробаченні, в тому, 
що кожен, навіть найбільший гріх може стати 
нагодою повернення до Отця. Бог кожному 
дає шанс і для Нього не є перешкодою наші 
гріхи, завадити може тільки наша невіра в 
Його любов і відсутність довіри до Нього. 
Бог так сильно нас любить, що навіть з най-
більшого гріха, з найбільшої поразки може 
вивести добро, як це було з первородним 
гріхом, про який співаємо «щаслива прови-
на». Для Бога немає перешкод, щоб вивести 
добро з наших помилок і гріхів. Найбільший 
бар’єр  – це відсутність довіри і віри в Його 
любов. Образ Давида – чудове слово для нас, 
яке показує, яке велике благо може вчинити 
Бог, коли визнаємо наші провини, коли їх ба-
чимо, коли у них зізнаємося. 

Далі буде…

Уривок із книжки о. Генрика Дзядоша SJ
 «Боже Милосердя відкриваємо заново»

Джерело: CREDO
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Проблема впливу соціальних мереж на 
дітей молодшого шкільного віку вивчалась 
у недостатній мірі. Британський біолог Арік 
Сігман стверджує, що фізіологічні процеси 
в організмі протікають по-різному в залеж-
ності від того, знаходиться людина наодин-
ці, в суспільстві чи у віртуальній реальнос-
ті. Він стверджує, що надмірне захоплення 
соціальними мережами в Інтернеті може 
пошкодити здоров’ю через скорочення 
спілкування з реальними людьми. це не-
гативно впливає на роботу імунної системи 
організму і процеси мислення. 

Науковці Університету ім. Стірлінга з Ве-
ликобританії, провели дослідження, згідно з 
яким участь у таких мережах як «Facebook», 
«Vkontakte» та «Odnoklassniki» нарощують 
інтелект дитини та активно тренують робо-
чу пам’ять. Користування такими сервісами 
як «Twitter», «YouTube», «ICQ» погіршують 
пам’ять дитини. 

Проблема захисту дітей від негативного 
впливу соціальних мереж є однією з най-
більш важливих і актуальних проблем су-
часного суспільства. Адже, діти – це наше 
майбутнє. То ж, закономірно, що «пропоган-
да здорового способу життя» є одним з прі-
оритетних напрямів Національної доктрини 
розвитку освіти.

Становлення особистості маленького шко-
ляра відбувається під впливом нових відно-
син з дорослими і однолітками, нових видів 
діяльності та спілкування. Головне завдання 
молодшого шкільного віку – розуміння на-
вколишньої природи, людських стосунків, 
саме реальних, а не віртуальних.

У сучасному житті учні початкових класів 
користуються «глобальною павутиною» для 
спілкування з ровесниками. Вчені говорять, 
що під впливом соціальної мережі змінюєть-

нАші Діти У СоціАлЬних меРеЖАх 

ся свідомість дитини. Молодший школяр пе-
рестає бути особистістю, а стає «користува-
чем», живе під «ніком», замість справжнього 
імені, надсилає «смайлики» замість живої 
щирої посмішки.

Термін «соціальна мережа» був введений в 
1954 р. соціологом Джеймсом Барнсом. Спіл-
куватися людина почала ще до того як навчи-
лася розмовляти. Можна стверджувати, що 
першою соціальною мережею були вогнища, 
які розпалювали в давнину, щоб повідомити 
про небезпеку. Дві людини – вершини мере-
жі, а багаття – канал зв’язку. В Інтернеті пер-
ша соціальна мережа з’явилася в 1995 р. це 
був американський портал classmates.com., 
«Однокласники» – аналог цього сайту.

«Соціальна мережа – соціальна структу-
ра, утворена індивідами або організаціями. 
Вона відображає розмаїті зв’язки між ними 
через різноманітні соціальні взаємовідноси-
ни, починаючи з випадкових знайомств і за-
кінчуючи тісними родинними зв’язками».

На нашу думку, соціальна мережа – це пев-
ний канал зв’язку людей, які об’єднані між 
собою для спілкування та спільної мети.

Переважно користування соцмережами 
відбувається за допомогою комп’ютера. Про 
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шкоду або користь комп’ютера вчені спереча-
ються і досі.

Вважаємо, що на сьогодні підлітки дегра-
дують від завеликого впливу комп’ютера, 
адже, при постійній роботі з ним розвива-
ються проблеми зі здоров’ям. Оцінити по-
вною мірою мережеві ресурси як позитивні 
чи негативні неможливо.

На нашу думку, «on-line»-спілкування не 
замінить нам реальне, так як користувачі со-
ціальних мереж спілкуються електронною 
мовою. Наявність перевірок граматики тек-
сту, знижує розвиток навичок грамотного 
написання у дітей. Тобто, замість того, щоб 
перевірити помилки у завданні, просить, 
щоб друзі «скинули» розв’язок у соціальну 
мережу.

Погоджуємося з думкою, що більшість 
свого вільного часу дитина проводить у соці-
альних мережах. Інтернет витягує із людини 
багато енергії, тому дітям молодшого шкіль-
ного віку бракує сил на елементарні життєві 
справи, вони емоційно виснажені і їм важко 
спілкуватися.

Наприклад, моя дитина (12 років) не надто 
захоплюється соціальними мережами, хоча 
і зареєстрована «Vkontakte». Перевагу надає 

навчанню і читанню художньої літератури. 
це звичайно радує. Але, спостерігаючи за 
нею, можу сказати, що після відвідування 
сайту стає дратівливою, швидко втомлюєть-
ся розумово, виснажується. Безумовно, це 
негативно впливає на фізичний і психологіч-
ний розвиток. 

За статистикою кожна п’ята дитина витра-
чає на соцмережу добу з семи днів тижня, а 
10 років – середній вік, з якого починається 
самостійне використання соціальних мереж.

Найбільшим плюсом будь-якої соціальної 
мережі є те, що вона дає можливість контак-
тувати з людьми, яких побачити особисто не-
має можливості. це родичі і друзі, що виїха-
ли за кордон або живуть у різних населених 
пунктах.

Діти, які довго засиджуються у Інтернеті 
постійно збуджені, нервові, страждають без-
сонням, ведуть малорухливий спосіб життя, 
часто їдять перед монітором, мало спілку-
ються. Таким чином, це перешкоджає форму-
ванню мови і артикуляції. Випромінювання і 
миготіння яскравості при надмірних дозах 
сидіння біля комп’ютера негативно впливає 
на імунну систему і зоровий апарат дитини. 
Тому потрібно робити короткочасні перерви, 

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ  
ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ В СОцІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

  Спілкування без меж.
  Перегляд відеофільмів.
  Слухання музики.
  Отримання корисної
  інформації.
  Дозвілля.
  Допомога в навчанні.
  Всебічний розвиток.

  Відкритий доступ до особистої  
інформації користувача.

  Не завжди достовірна інформація.
  Фінансові затрати.
  Завдає шкоди здоров’ю.
  Залежність.
  Відкритий доступ до негативної інформації.
  Трата часу.
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розминки шиї, спини та зап’ястя руки і гім-
настику для очей через кожні 15 –20 хв. А при 
можливості придбати захисні окуляри.

Багато дослідників розглядають вплив 
ЗМІ на молодшого школяра як негативний. 
Сучасний навчальний заклад повинен нади-
хати учнів на певну дію і саме соціальні ме-
режі стають ефективним інструментом для 
цього. Адже, тут учасники можуть писати 
повідомлення один одному, обмінюватись 
думками, розміщувати фотографії.

Проте, дітям потрібно уважно ставитись 
до інформації, яку вони розміщують на своїй 
сторінці. Особливо особистих даних: домаш-
ньої адреси, номеру телефону, електронної 
пошти, планів на відпочинок тощо.

Аналізуючи останні дослідження по даній 
проблемі, ми визначили основні фактори, які 
шкідливо впливають на здоров’я дитини при 
частому перебуванні за комп’ютером (ноут-
буком, планшетом) і знаходженні в соціаль-
них мережах:

1. електромагнітне випромінювання.
2. Перевантаження суглобів кистей рук.
3.  Сидяче положення протягом тривалого 

часу.
4.  Підвищене навантаження на зір.
5. Мікроби та порох на клавіатурі.
6. Незручне робоче місце.
7. Стрес при втраті інформації.
8. Порушення режиму дня.
9. Нерегулярне харчування.
10. Порушення сну.

Вважаємо за потрібне ознайомити батьків 
з порадами, які допоможуть запобігти шкід-
ливому впливу соцмереж на здоров’я дитини:

1. Встановіть «батьківський контроль» для об-
меження перебування своєї дитини в соціальній 
мережі. Години на день буде цілком достатньо. 

2. Оберіть для неї хоча б один вихідний 
день, вільний від комп’ютера взагалі. Нехай 
присвятить його зустрічі з друзями, запро-
сить їх у гості.

3. Урізноманітнюйте реальне життя своєї 
дитини розвагами та захопленнями.

4. Не забувайте, що мобільний телефон 
теж є джерелом доступу до соціальних ме-
реж. Не дозволяйте дитині носити його із 
собою кожен день до школи, якщо в цьому 
немає потреби.

5. Домовтеся з дитиною чітко дотримува-
тись вказаних правил.

Як впливатимуть соціальні мережі на 
вашу дитину, залежить від вас. Батькам необ-
хідно знати, з якої причини вона їх відвідує. 
Можливо, у реальному житті їй просто ні з 
ким поспілкуватися.

Позитивним є те, що діти молодшого 
шкільного віку самостійно вчаться шукати 
певний сайт, реєструються в соціальній ме-
режі, можуть спілкуватися з друзями, які 
проживають в різних населених пунктах за 
допомогою повідомлень чи «skype».

Негативним у відвідуванні сайту є те, що 
погіршується зір дитини, віртуальне спілку-
вання ніколи не замінить реальне, словнико-
вий запас дитини не поповнюється а, навпа-
ки, засмічується жаргонами, не розвивається 
логічне і творче мислення, втрачається інди-
відуальність дитини.

Реальність і віртуальний світ – це різні 
речі. Я – проти соціальних мереж, хоча і заре-
єстрована у одній із них, намагаюсь викорис-
товувати її тільки з користю. На мою думку, у 
них мусить бути елементарна безпека та від-
повідальність за свої дії. Можливість спілку-
ватися з близькими людьми на відстані – це 
велике задоволення. Але, жити потрібно у 
реальному світі, а віртуальні мережі хай тіль-
ки прикрашають наше буденне життя. 

Катерина ГОЦУЛЯК,
кандидат педагогічних наук, викладач

кафедри теорії та методики початкової освіти
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника»
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яК ПотРіБно ПРиЧАЩАти немовлят і ДітеЙ?
історично-богословський аспект та канонічні 
підстави причастя немовлят і малих дітей

1.  Причастя немовлят і дітей 
у Давній церкві

Згідно зі Східною християнською традицією 
Святі Таїнства християнського втаємничення 
(Хрещення, Миропомазання та Євхаристія) 
звершуються разом. Отже, день Святого Хре-
щення вже був і днем Першого Причастя.

Про причастя після Хрещення навчали 
Святі Отці та Вчителі церкви Юстин Філо-
соф (II ст.), Оріген (ІІІ ст.). Святий Кипріян 
Картагенський (ІІІ ст.) та Блаженний Авгус-
тин Гіппонський (ІІІ-IV ст.). У своїх творах 
вони вказували на причастя дітей, яке звер-
шувалося у давній церкві. [1] 

Давній церковний твір «Апостольські по-
станови» (IV ст.) вказує на порядок прийняття 
Святого Причастя різними категоріями при-
часників, серед яких і діти: «Після цього не-
хай причащається єпископ, потім пресвітери, 

диякони, піддиякони, читці, співці, аскети, а 
між жінками – дияконіси, діви, вдовиці, по-
тім діти, а потім – весь народ по порядку, з 
сором’язливістю і благоговінням, без шуму». [2]

Святий Діонісій Ареопагіт (V-VI ст.) у сво-
єму творі «Про церковну ієрархію» так пояс-
нює, чому важливо причащати малих дітей: 
«Священноначальник подає також дитині й 
причастя священних тайн, щоб вона насити-
лася ними і не знала б іншого життя, крім того, 
яке завжди спрямоване до божественного, і 
причасника Святих Тайн навертає у святості, 
утверджує у священних навиках і у священній 
красі приводить до досконалості під впливом 
богообразного восприємника». [3]

Римські архиєреї Папа Інокентій І (V ст.), 
Папа Лев Великий (V ст.), Папа Геласій (V ст.) 
у своїх листах та зверненнях також пишуть 
про необхідність Причастя малих дітей. [4]
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2.  Причастя дітей у Київській 
церкві періоду Київської Русі

В церкві періоду Київської Русі збереглися 
деякі історичні пам’ятки, які містять згадки 
про Причастя немовлят і малих дітей. Так, 
наприклад, відповідаючи на питання Ки-
рика, Савви та Іллі (1130-1156 рр.), єпископ 
Новгородський Ніфонт говорить про необ-
хідність Причастя дітей при Хрещенні і після 
нього. [5] Постанови Володимирського собо-
ру 1274 р., викладені у грамоті митрополита 
Кирила ІІ, вказують: «Кожен по Хрещенні 
нехай сподобиться пречистого Божого Тіла і 
Чесної Крові, чи в містах, чи в селах буде хре-
щений». [6]

3. Замойський та Львівський Синоди
Замойський Синод 1720 р. вводить заборо-

ну причащати новоохрещених дітей. А Львів-
ський Собор 1891 р. повторює це рішення [7], 
опираючись на аргумент розуміння Таїнства. 
це було зроблено під впливом практики За-
хідної церкви, де причащання дітей було об-
межене тим віком, коли вони здатні розуміти 
відмінність простого хліба від Євхаристійно-
го. Про це говорить IV Латеранський Собор 
1215 р. й Тридентійський Собор 1545-1563 рр. 

4.  Декрет Папи Пія Х «Quam singulari» 
як заклик до відновлення 
причащання дітей

На важливість Причащання малих дітей 
звертає увагу Папа Пій Х у своєму Декреті 
«Quam singulari» (1910 р.). «Ісус сказав: «Пус-
тіть дітей. Не бороніть їм приходити до мене, 
бо таких царство Небесне» (Мт. 19: 14). Като-
лицька церква, пам’ятаючи про ці слова, від 
самих початків дбала про те, щоб приводити 
малих дітей до Христа через причастя Євха-
ристії, до якого приносили навіть немовлят. 
Як приписували всі давні обрядові книги, це 
звершувалося при Хрещенні аж до ХІІІ ст., а 
подекуди цей звичай зберігався і впродовж 
більш тривалого часу. Він до цього часу акту-

альний у Грецькій та Східних церквах. Про-
те, щоб уникнути небезпеки того, що діти мо-
жуть викинути Освячені частиці, Євхаристія 
від самих початків подавалася їм лише під 
видом вина. Однак немовлята, не лише у мо-
мент Хрещення, але й після цього причаща-
лися від Священної Трапези». [8] 

5.  Відновлення практики 
причащання дітей в УГКц

Львівський архиєпархіальний собор, який 
відбувся 31 жовтня 1941 року, постановив: 
«…заборона Замойського Собору допускати 
немовлят до св. Причастя не відноситься до 
всіх випадків; де при св. Причастю малих ді-
тей нема небезпеки зневаження св. Тайн, там 
можна допускати дітей до св. Причастя. Тому 
Собор доручає душпастирям поновити дав-
ний звичай подавання св. Причастя малим 
дітям». [9]

Декрет про Східні церкви Другого Вати-
канського Собору наголошує на важливості 
збереження давньої літургійної Спадщини 
Східних церков: «Нехай усі вірні Східних 
церков знають і будуть певні в тому, що 
можуть і мусять завжди берегти свої закон-
ні літургійні обряди і свій правопорядок, а 
зміни слід запроваджувати лише з огляду на 
власний органічний поступ. Отож, передусім 
самі східні християни мають вірно дотриму-
ватися своїх обрядів і правопорядку, щораз 
краще їх пізнавати й досконаліше практи-
кувати, – а якщо через історичні чи особисті 
причини від них недоречно відступили, то 
нехай стараються повернутись до давніх тра-
дицій». [10]

Кодекс Канонів Східних церков чітко вка-
зує, що «сакраментальне впровадження в 
таїнство спасіння завершується прийняттям 
Пресвятої Євхаристії, і тому Пресвята Євха-
ристія повинна уділятись після хрещення і 
миропомазання якнайскоріше згідно з при-
писом партикулярного права власної церк-
ви свого права». [11] Канон 710 говорить про 
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участь дітей у Пресвятій Євхаристії після 
Хрещення і Миропомазання, яка повинна 
звершуватися згідно з приписами Партику-
лярного права. [12]

Канон 86 Партикулярного Права УГКц 
уточнює: «Таїнство християнського втаєм-
ничення завершується участю у Пресвятій 
Євхаристії, а тому разом із Хрещенням і Ми-
ропомазанням новоохрещеного слід при-
чащати, відповідно до приписів літургійних 
книг» (кан. 86)

«§ 1. Дітям після Хрещення і Миропома-
зання, та особам, позбавленим користування 
розумом, можна уділяти Пресвяту Євхарис-
тію.

§ 2. Щодо участі дітей, то той, хто уділяє 
Пресвяту Євхаристію, повинен зважати на 
здатність дитини спожити Пресвяту Євха-
ристію, і в разі сумніву причастити тільки 
Крові Господньої.

§ 3. Припускається, що дитина, якій ви-
повнилося сім років, користується розумом, 
тому її слід заохочувати до прийняття таїн-
ства Покаяння» (кан. 92).

Інструкція застосування літургійних 
приписів Кодексу Канонів Східних церков 
говорить про важливість прийняття Євха-
ристії малими дітьми: «Уділення Євхаристії 
новоохрещеним дітям не обмежується лише 
до хвилини звершення втаємничення. Євха-
ристія – це хліб життя, і дітей треба постійно 
ним годувати від того часу, щоб вони духо-
вно зростали. Спосіб їхньої участі у Євхарис-
тії відповідає їхній спроможності: спочатку 
він буде відрізнятися від того способу, що в 
дорослих, але поступово буде розвиватися 
через благодать і педагогіку таїнства, зроста-
ючи аж до «звершеності мужа, до міри повно-
го зросту повноти Христа». (еф. 4: 13) [13]

Катехизм УГКц «Христос – наша Пасха» 
(§  408) чітко підкреслює, що три Таїнства 
Християнського Втаємничення – Хрещення, 
Миропомазання і Євхаристія – звершуються 
разом: «Входження у життя Пресвятої Трой-

ці відбувається через святі таїнства Хрещен-
ня, Миропомазання та Євхаристії – через 
наше поєднання з Христом, отримання пе-
чаті Святого Духа і Причастя Тіла й Крові 
Христових у спільноті церкви. Як людина 
після народження починає дихати та їсти, 
щоб могти жити, так і охрещений, народже-
ний до нового життя в хрещальній купелі, 
починає дихати Святим Духом і живитися 
Святим Причастям, аби зростати у Христі».

Молитва Миропомазання, яку священик 
промовляє в часі цього Святого Таїнства, та-
кож передбачає подавання дитині Причастя 
після Хрещення і Миропомазання: «…Сам, 
Владико, всіх царю добросердний, даруй 
йому (або їй) і печать дару святого і всесиль-
ного і поклоняємого Твого Духа і причастя 
святого тіла і чесної крови Христа Твого…». 
[14]

Синод єпископів Української Греко-Като-
лицької церкви, який відбувався з 31 серпня 
по 6 вересня 2015 р. в місті Івано-Франківськ, 
затвердив Інструкцію щодо причастя немов-
лят і дітей в УГКц. [15]
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ДУшПАСтиРСЬКі вКАЗівКи  
ЩоДо ПРиЧАСтя немовлят і мАлих ДітеЙ

ВКАЗІВКИ ДЛЯ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ
І. Вказівки для священнослужителів 
щодо причастя немовлят і малих дітей:

1.  Дитину, аж поки вона не буде здатна споживати твер-
ду їжу, слід причащати лише Кров’ю Господньою.

2.  Потрібно при цьому зважати на вибір вина для Євха-
ристії, щоб воно природне чисте виноградне без до-
датків. Вино повинно бути доброї якості, приємного 
запаху і смаку, не прокислим. Рекомендується, щоб 
це вино було червоного кольору.

3.  Священнослужителю рекомендується спочатку при-
чащати батька або матір (або іншого дорослого), які 
тримають дитину, а потім саму дитину.

4.  Якщо дитина не хоче приймати Святе Причастя (ве-
редує, плаче), не слід причащати її насильно.

ІІ. Вказівки для священнослужителів 
щодо підготовки до Першої Сповіді:

1.  Забезпечити підготовку до Першої Святої сповіді 
дітей, яким виповнилось 7 років (затверджує імена 
дітей, які готуватимуться до Першої Святої Сповіді і 
закріплює за ними катехита)

2.  Підготовка повинна тривати принаймі один рік.
3.  Парохові, або за дорученням пароха працівникові, 

провести щонайменше одну зустріч та особисту бе-
сіду з дітьми, які готуються до першої святої Сповіді.

4.  Парох повинен перевірити, чи діти засвоїли основні ка-
техизмові правди. У випадку, якщо дитина не готова до 
Першої Святої Сповіді, не слід допускати її до прийняття 
цього Святого Таїнства, а продовжити час підготовки.

5.  Парохові, провести хоча б одну зустріч для батьків 
чи опікунів, а по змозі й для хресних батьків.

6.  Діти, які до того часу від Хрещення, причащалися, 
продовжують причащатися під час підготовки. Душ-
пастирям не слід відмовляти у Святому Причасті ді-
тям в період їх приготування до першої Святої Сповіді.

7. У день урочистого Святого Причастя священикові 
слід приготувати проповідь, яка підкреслить значення 

і важливість Таїнства Пресвятої Євхаристії для дітей 
та усієї парафіяльної спільноти. Також виголосити від-
повідні прошення за дітей, батьків, хресних у Єктенії 
усильного благання.

Вказівки для батьків
1.  Малих дітей (до п’яти років) батьки зазвичай прино-

сять до Причастя на руках або ведуть за руку.
2.  Священик спочатку причащає батька або матір, які 

тримають дитину, а відтак саму дитину. Якщо дитина 
не хоче приймати Святе Причастя, вередує, плаче, не 
слід причащати її насильно.

3.  Старші діти підходять до Причастя самі, склавши 
руки на грудях навхрест (права рука зверху).

4.  Згідно з канонами Партикулярного права УГКЦ Єв-
харистійний піст (утримання від їжі) триває щонай-
менше одну годину перед початком Божественної 
Літургії. [16]

5.  На Божественну Літургію слід приходити вчасно. В 
часі Божественної Літургії у храмі старатися не дава-
ти дітям їсти.

Вказівки для катехитів
1.  Катехит зобов’язаний провести відповідну кількість 

катехитичних зустрічей з дітьми згідно з затвердже-
ною програмою.

2.  Катехит повинен допомогти дітям засвоїти катехи-
тичний матеріал.

3.  Катехитові, який готує дітей до першої Святої Сповіді, 
провести не менше трьох катехитичних зустрічей для 
батьків чи опікунів, а по змозі й для хресних батьків.

4.  У день першої святої Сповіді особливу увагу зверта-
ти на внутрішню підготовку, стан і настанову дитини, 
батьків, родичів, а не лише на зовнішні ознаки. Це 
стосується вбрання дітей, оздоблення храму, ко-
штовних відео та фото зйомок. Вбрання дітей має 
відповідати культурі і традиції українського народу.

Джерело: (dc.lviv.ua)
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Найважливіше у нашій вірі – не те, як 
виглядає наша молитва, що ми у ній 
відчуваємо чи переживаємо. Навіть як будеш 
левітувати і стояти навколішках цілий день 
у каплиці, то все одно твоя побожність може 
бути поранена.

Що ж є ключем для спасіння? Роздумує 
о. Шимон Поплавскі ОР.

Нещодавно я читав інтерв’ю з отцем-бене-
диктинцем Максиміліаном Наварою. І мене 
дуже вразило з його слів те, що найбільш 
суттєве у нашій вірі – не те, як наша молитва 
виглядає і що ми відчуваємо, молячись. Най-
важливіше те, що діється «між однією та дру-
гою молитвою», тобто – як я функціоную на 
щодень. Бо якщо хтось прийде і розповідатиме, 
який досвід пережиттів мав під час своєї мо-
литви, то, загалом беручи, це мало важливе. 
Тому що є інше питання: які плоди ця молит-
ва приносить у твоєму житті? Бо навіть якщо 
будеш левітувати, навіть якщо цілу ніч лежа-
тимеш хрестом у каплиці, але потім вийдеш з 
неї та зраниш іншу людину, або поведешся не-
чесно, то це найкращий доказ того, що ти на-
справді крутився довкола себе самого, що був 
дуже егоцентричний.

Натомість молитва не раз може бути неефек-
тною і нібито набридливою, нудною, але пере-

віркою на її істинність, чи діється у мені щось 
Боже, творче, буде те, як я поводжуся кожного 
дня. Саме це є тим, що мене справджує, вери-
фікує.

Коли приглядаємося до життя монахів, то 
часто думаємо, що такі монахи, як картузіанці 
або трапісти, провадять неймовірно містичне 
життя, – але насправді там немає нічого над-
звичайного. Там є тільки три елементи, що про-
вадять до святості, три елементи нормальності.

По-перше, я молюся так, як умію, звичай-
ним способом. Молюсь, як можу.

По-друге, я чесно й ретельно працюю. Маю 
зготувати обід – готую обід, маю нарубати дро-
ва – рубаю дрова. Маю написати статтю – пишу 
статтю. Я не мушу що другий рядок співати по-
божних пісень – я просто маю добре написати 
цю статтю.

По-третє, спільнотне життя. Те, що ми лю-
бимо найбільше і що нас найбільше мучить… 
Взаємне служіння. Прощати, підтримувати, 
терпіти чиїсь вади, радіти красі іншої людини.

ці три елементи творять рецепт дуже гарної, 
здорової побожності. А якщо Господь Бог дасть 
«цукерочку» у вигляді якогось пережиття або 
чуда (бо для цього також є місце у церкві), – ну 
то слава Богу. Але це не може нас відірвати від 
суті: простого чесного життя вірою. 

Джерело: CREDO

тРи елементи ЗДоРової ПоБоЖноСті
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«А коли злий дух, зісланий від Бога, нападав 
на Саула, брав Давид гуслі і грав. Тоді Саул 

отримував полегшення і почувався краще, а 
злий дух відступав від нього…»

(1 Сам. 16: 23)

о. Володимир КУСИЙ, ЧСВВ

СТЕРЕЖІТЬСЯ ФАЛЬШИВИХ ПРОРОКІВ…
Музика – це один із багатьох проявів культу-

ри. Вона належить до найдавніших середників, 
котрі людина вживає, щоб виразити ті чи інші 
почуття. Музика безперервно розвивається, за-
знаючи впливу моди. І ніщо не вказує на те, що 
цей процес може якимось чином зупинитись. 

Поза всяким сумнівом, сьогодні важко уяви-
ти собі світ людини, і особливо внутрішній світ, 
в якому немає місця для музики. Музика зву-
чить всюди. Але, можливо, як ніколи в іншому 
часі, саме музика сьогодні стала темою багатьох 
контроверсійних дискусій, котрі в загальному 
розвитку далеко не об’єднують, а навіть навпаки. 

Сучасна молодь трактує музику, особливо 
важку рок-музику, як важливий елемент свого 
життя. При достатньо голосній музиці молоді 
люди працюють, відпочивають, забавляються. 
Музичний галас для них є чимось природнім, 
як для попередніх поколінь тиша. Постійно 
сильна, голосна, а навіть агресивна музика то-
вариш молоді вдома, на вулиці, навіть у школі – 
сьогодні технічні можливості просто безмеж-
ні. Музико-терапевти стверджують, що молоді 
люди під впливом вміло вибраної музики не 
тільки стишують свої надмірні емоції, але зич-
ливіше відносяться до інших людей, до світу та 
й зрештою до самих себе.

МУЗИКА ВПЛИВАЄ НА ЛЮДИНУ…
В історії людини музика завжди відігравала 

важливу роль. Доля нашого багатостраждаль-
ного українського народу настільки тісно пере-

мУЗиКою СлАвити БоГА…
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плетена із його долею, що кожне нове випро-
бування залишалося у вічній українській пісні. 
Музика стала частиною духовного життя, а на-
віть мовою молитви і зайняла своє абсолютно 
відповідне місце у Євангелізації. 

Музика, котру слухає сьогодні як молоде, так 
і середнє покоління людей, не мусить переда-
вати виключно світський зміст або такий, що 
вороже ставиться до християнства. За допомо-
гою найрізноманітніших видів музики рівно ж 
можна говорити і про Христа Ісуса, про любов 
Бога до людини. 

Кожен літературний, музичний твір має 
свою історію появи на цьому світі, свою ціль, 
певне послання, прихований у собі зміст. Але 
найголовнішим є те, що кожен твір, певною 
мірою, віддзеркалює внутрішній світ, почуття 
та загальний настрій автора. Іншими словами, 
композитор, архітектор, письменний, поет, за-
галом кожен митець, завжди через свій твір 
виражає самого себе, говорить про своє сприй-
няття і розуміння світу, справ і речей, котрі 
його оточують, з котрими він зустрічається і 
котрі сам творить. 

Тому мистецький твір однієї людини завжди 
має неабиякий вплив на іншу людину, певним 
чином навіть формуючи та розвиваючи її. Ви-
робляється почуття смаку, естетики, мислення, 
а навіть і вчинків. Якщо людина заглиблюється 
у твір, то починає думати так, як той чи інший 
мистецький герой. Мало того, якось навіть не 
зауважуючи, людина починає уподібнюватись 
на свого улюбленця – цікавиться автором, його 
життям і т.д. Інколи ми навіть себе ототожнює-
мо з нашими кумирами, намагаємось насліду-
вати їх смаки, одяг, поведінку, стиль життя і т.д.

ЩО ЗВІЩАЄ АВТОР…
Автор тексту чи співак-виконавець завжди 

передають людям певний зміст. Власне у зміс-
ті міситься інтенція. Звідси і наступна думка – 
якщо автор свідомий того, що текст і музика 
завжди впливають на слухача, то він жодним 
чином не може бути байдужим до своїх фана-

тів. А тут варто звернутись до слухачів: якщо 
музика, фільм, пісня формує мій взірцевий об-
раз, то чи запитуємо ми себе – а що саме нама-
гається донести до мене автор… 

Один музикант, автор і виконавець, поділив-
ся своїми думками із журналістом музичного 
видання: 

«Музика є справою духовною – відтак вона 
породжує настрій людини. Ми певним чином 
гіпнотизуємо людину і впроваджуємо її у пев-
ний початковий стан, котрий завжди є пози-
тивним. це немов діти, що літають десь посеред 
небесних хмар. А коли пізнати найслабшу сто-
рону людини, то у її підсвідомість можна вклас-
ти все, що захочеш… Відтак, музикант, котрий 
діє таким чином, стає немов тим «вістуном», що 
заховується, як дитина, котра визволилася з-під 
влади дорослих».

Звісно, що не маємо права всіх підводити 
під одну рамку, тобто всім майстрам важливо-
го Божого дару приписувати саме такий спосіб 
впливу на людей. Але потрібно бути дуже і дуже 
уважним, КОГО Ми СЛУХАЄМО, НА КОГО 
ДиВиМОСь, КОГО НАСЛІДУЄМО. Саме про 
це і попереджує всіх своїх дітей Христос Бог і 
Спаситель: «Стережіться фальшивих пророків, 
котрі приходять до вас в овечій одежі, а всере-
дині – вовки хижі… Ви пізнаєте їх за плодами 
їхніми» (Мт. 7: 15-16)

Варто сказати, що християнська музика – це 
не тільки парафіяльне концертне аматорство. 
Для багатьох молодих виконавців християн-
ська музика відіграє неабияку роль в їхньому 
житті. Дякуючи такій музиці, вони моляться, 
розуміють цінність дару людської спільноти, 
дають яскраве свідчення своєї віри у Христа 
Бога. Їх творчість містить в собі радість і жит-
тєвий запал. Для багатьох саме така музика у 
достатній формі стає рекомпенсацією браку 
правдивих християнських цінностей.

Однак дуже важливо розуміти, щоб такою 
творчістю не «шарпалося» Святе Боже Ім’я. Бо 
інколи рівень такої творчості просто фаталь-
ний. І саме тут варто перестерегти так званих 
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«творців прекрасного», що музика саме на релі-
гійну тематику не може бути середником «золо-
того дна», про який ми згадували на початку. Бо 
так насправді, дуже сумно, коли якась «зірка» 
славитиме Бога чи Пречисту Діву Марію, а опіс-
ля буде насміхатись у товаристві, м’яко кажучи, 
нехристиянському, певним чином вчиняючи 
святотатство.

Саме тому варто знати і пам’ятати про тих 
музичних велетнів, котрі правдиво пережили 
своє християнське навернення і стали у своє-
му житті живими свідками Ісуса Христа для 
інших. Їх життя набрало нового сенсу, нового 
змісту – вони повірили Христу Богові. І на про-
тивагу тим, хто без жодного закиду сумління та 
людського сорому прилюдно заявляє про свій 
антихристиянський неморальний спосіб життя, 
відкрито визнають, що стали новонародженими 
Божими дітьми. Вони говорять про свою життє-
ву дорогу з Ісусом і до Ісуса, абсолютно не крем-
пуючись перед тими, хто знав їх колись іншими. 
Нерідко при цьому наражають себе на зневагу зі 
сторони колишніх «друзів» у гріховних ділах та 
колишніх фанів нехристиянського мистецтва. 

Християнські музиканти творять правдиво 
високу християнську музику і прагнуть, щоб 
вона стала живою прославою Бога. Їх творчість 

наближає до загубленої та загнаної людини по-
слання правди, любові та надії. Така музика 
стає правдивою євангелізацією – через пісню 
доносити до людей Слово Боже, приносячи об-
легшення зламаному людському серцю. 

Найбільшою прикметою Господа Бога є лю-
бов: «Бог так полюбив світ, що Сина свого Єди-
нородного дав, щоб кожен, хто увірує в Нього, не 
загинув, а жив життям вічним» (Ів. 3: 16) 

«Любов – довготерпелива, любов – лагідна, 
вона не заздрить, любов не чваниться, не на-
димається, не бешкетує, не шукає свого, не по-
ривається до гніву, не задумує зла; не тішиться, 
коли хтось чинить кривду, радіє правдою; все 
зносить, в усе вірить, усього надіється, все пере-
терпить» (1 Кор.13: 4-8)

Любов, котрої навчає нас Ісус Христос, сягає 
далі. Християнин повинен любити недругів сво-
їх, а навіть тих, хто нас ненавидить. Наш Учи-
тель – Ісус Христос. Хто приймає науку Христа 
Бога – той має право називатись учнем Христа. 
А тоді кожен пізнає Правду. А Правда визволить.

Перед нами завжди і добро, і зло… Вибира-
ти мусить кожен. Пам’ятаймо – мірою любові, 
добра і правди завжди є плоди нашого земного 
життя. Саме з ними кожен щодня наближаєть-
ся до свого особистого звіту. 
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Мирон ШКРОБУТ

Чарко! – Ми розлучаємось...
Ми, котрі жили довгий час разом і були не-

розлучні товариші. Ти знаєш, як я тебе лю-
бив, чарко, я любив тебе більше, як свою жін-
ку і дітей своїх, а любив тебе над усе у моїм 
житті. Я любив тебе так, як отець любить 
свою первородну дитину; як мати любить 
свою дитину у себе на руках. Моя любов була 
до тебе, чарко, більша, як до чогось іншого, 
більша, як доброго пастиря до свого стада; я 
любив тебе більше, як пильний учень любить 
свою книжку, ось так я тебе любив, чарко!

Моя любов була до тебе більшою, як ар-
тист має до свого образу. Я любив тебе біль-
ше всіх окрас світу, більше, як своє життя. 
Ти сама знаєш, що я любив тебе дуже. Щоби 
покинути тебе, мене не перемогли просьби 
моїх приятелів, ані мого батька, ні благання 
моєї жінки, ні сльози моїх невинних дітей не 
відвернули мене від тебе; ти знаєш, що я тебе 
любив! Я думав, що і ти мене так любиш, як 
я тебе, чарко.

О, чарко, ти любиш мене, але не так як я 
тебе. Ти любиш мене, це правда, але так як 
кіт любить мишку, як сокіл любить слабу 
птицю, як вовк любить ягнятко і як диявол 
любить людські душі, так і ти мене любиш!

О, чарко, ти обіцяла дати мені здоров’я, 
а дала мені невиліковну хворобливість, ви-
сушила мою кров, обіцяла мені багатство, а 
одягнула мене у брудне та порване лахміття, 
пустила мене обдертим у світ на сміх добрим 
людям; ти обіцяла мені радість, але зробила 
мене нещасливим, як по вогню. Як маленька 
дитина по родичах, через тебе мушу плака-
ти ціле моє життя; ти затримала мене вдо-
ма тоді, коли треба мені було бути чуйним і 
добрим, коли треба було робити для себе та 
родини; ти відводила мене від сну тоді, коли 
треба було мені іти спати.

О, чарко, чарко, що ти зробила зі мною? 
Я втратив через тебе все; втратив честь 
перед людьми, втратив маєток! Верни мені 
мій веселий дім, верни мені моїх, через тебе 
втрачених, любих дітей; верни мені нещасну, 
з розбитим серцем, мою любу невинну жінку. 

РоЗлУКА З ЧАРКою
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Верни мені старого, сивого і передчасно по-
мерлого батька, котрому ти була через мене 
причиною смерти, котрого я через тебе по-
ховав. Верни мені і матір мою, бо через при-
страсть мою до тебе, вона померла. Верни 
мені мою успішну і блаженну працю, котра 
робила нашу родину щасливою. Ти її забрала, 
ти мене жебраком у світ пустила.

Я сотворив через тебе великий гріх перед 
Богом. Верни мені надію на страчену через 
тебе небесну вітчизну, від котрої я відсту-
пив. Візьми мою лису і поранену голову, візьми 
від мене нервову і пекучу гарячу жагу, котра 
мучить життя моє. Візьми від мене ту не-
спокійну совість, відміни страшний її погляд 
на мене про вічний суд.

О, чарко, чи ти можеш відмінити справед-
ливий присуд Всемогутнього і скрізь присут-
нього Бога, котрий сказав: «Ніякий п’яниця 
не ввійде до царства небесного»? Чи можеш 
вибавити мене від страшної кари Божої? Ні, 

молитвА ЗА Зцілення віД ПияцтвА
Господи, Спасителю наш, який перетерпів великі спокуси в пустелі від диявола, 

не дай нам стати його покірними рабами. Вияви Благодать Свою у дотриманні да-
ного нами слова, позбутися поганих звичок. Допоможи нам, дай нам розум у твере-
зості перебувати впродовж усіх днів життя нашого земного. Господи, Ти накреслив 
нам життєвий шлях, спрямуй наші кроки так, щоб без блукань його пройти.

Господи, Боже наш, щедрий і премилостивий, Ти не бажаєш смерті грішника, але, 
щоб покаявся і жив вічно!

Зглянься Милостивим Твоїм Оком на слуг Твоїх, одержимих недугою пияцтва. Ти 
знаєш про їхню журбу від цієї недуги, знаєш про немічність нашої природи, знаєш 
про силу великого й лукавого спокусника. Врозуми затьмарених розумом, вилікуй 
залежних від алкоголю, утверди їх у поміркованості, скріпи у стриманості, щоб не 
охопила їх безнадія.

Нехай відродиться в них турбота про спасіння душі своєї, про здоров’я тіла сво-
го, на Славу Твою і на життя у чеснотах, для користі власної та на благо ближ-
ніх. Нехай у тверезості проживуть життя своє і достойно прославлять Ім’я Твоє. 
Амінь.

чарко, ні! Ти не в силі зробити це. Ти лиш до 
гріха приводиш, а не до праведности.

Геть від мене, приятелько пекла!
Геть від мене, приятелю беззаконня і Лю-

цифера!
Твоє місце приналежности у пеклі, котре 

приготоване дияволу і ангелам його.
Колись я тебе любив, а тепер ненавиджу.
Ти лиходійниця,
Ти приятелька зла,
Ти вбивця світу, ти нещастя людей, через 

тебе тюрми наповнені людьми, через тебе 
люди терплять; через тебе коїться лихо на 
світі.

Тепер ти для мене противна, як для дияво-
ла чесний, богобоязний чоловік.

Я люблю мого Господа Бога, котрий ви-
зволив мене з твоїх ворожих сіток, бо сіть 
твоя – це сіть диявола.

Прощай, чарко, тепер я вільний від тебе, бо 
вже з тобою розлучився на віки вічні! Амінь. 
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дослідЖеннЯ Й повЧаннЯ

Тарас ЛЕХМАН, м. Червоноград

Не так вже й часто була у дитинстві 
нагода навідатися у с. Долішній Івачів 
на Тернопіллі до бабусі і дідуся, а 
саме – 31 жовтня, у день Св. Луки, 
коли справляли храмове свято, 
збиралися гості. Хоча церква тоді 
була зачиненою, ї ї перетворили на 
колгоспний склад, все ж люди потайки 
молилися. Таке добре вкарбовується 
у дитячу пам’ять. Мене завжди 
дивувало, що напередодні свята Луки 
бабуся пекла хліб з помолу борошна 
нового врожаю.

Чи це для гостей, чи це просто так?.. – 
подумки запитував себе. Адже хліба вдо-
сталь у сільській крамниці, будь-коли мож-
на купити.

Нарешті відважився і запитав про це ба-
бусю.

– Лука-хлібодар, покровитель хліборо-
бів. Спечений хліб з борошна нового вро-
жаю – данина і подяка Святому! Також, 
звісно, печу для гостей, – багатозначно по-
яснила бабуся вправна господиня, і хліб у 
неї завжди вдавався смачним.

Так робили ледь не в кожній хаті села. 
На храмове свято на столі завжди мав бути 
“свій” хліб.

це вже згодом, досліджуючи і вивчаючи 
етнографічні джерела, дізнався, що в на-
родному календарі українців крім Осін-
нього Луки є ще Весняний Лука (5 травня). 
Відтак жартували: “До Весняного Луки ані 
хліба ні муки; а прийшов Осінній Лука – на 
столі є хліб і мука”. “Як не придбаєш (не 
подбаєш) до Луки, то не буде ні хліба, ні 
муки”. 

Святий апостол і євангелист Лука не 
був свідком земного життя Ісуса Хрис-
та. Його вчення він пізнавав через інших 
апостолів, перших християн. Однак напи-
сав Єванлегіє, яке в Новому Завіті є тре-
тім. У ньому багато йдеться про зцілення 
Ісусом Христом хворих, воскресіння мерт-
вих. Не дивно, бо, як стверджують дослід-
ники Святого Письма, Лука був лікарем. 
Крім того, апостол намалював перший об-
раз Богородиці.

У селянському побуті після дня Луки, 
якщо цього не встигли зробити влітку, 
починали перевозити сіно з далеких від-
станей до оборогів, стіжків (сінників) на 
подвір’ї, закладали його на горище. Тож 
мовили: “На Луки везуть сіно з луки”. Зем-
ля вночі, а то й вдень, уже промерзає. Не 
важко їхати по ній колесом, кінь копитами 
не грузне у болоті...

цієї пори ще збирають запізнілі опень-
ки, інші гриби. Народна прогностична 
прикмета стверджує: “Пізній гриб – пізній 
сніг”. 

лУКА-хліБоДАР
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о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

Останнім часом у світі, зокрема в Україні, 
через Інтернет і не тільки, поширюють різні 
приватні «об’явлення», лжепророцтва, 
котрі містять у собі домішки єретичності, 
суперечності у відповідності до 
офіційного вчення Католицької церкви і 
св. Писання. чималого ажіотажу наробили 
термінові «Господні попередження», 
нібито «послання» нашого Господа Ісуса 
Христа до людства через жінку Марію. 
це так звані «ірландські об’явлення» 
разом із сумнівною «печаттю живого 
Бога» , «Книгою істини» чи «молитвами» 
хрестового походу. Вірити в них і їх 
розповсюджувати – злочин проти 
християнської віри.

Хто ж ця таємнича пані з Ірландії, яка 
вперто не вказує своєї особи, а називає себе 
«Марією Божого Милосердя»? Виявлено, що 

під цим псевдонімом приховується збанкру-
тіла підприємець Мері Карберрі, яка живе в 
Дубліні і позиціонує себе римо-католичкою. 
Жінка, як довідуємось, нав‘язала бізнесові 
зв’язки з ірландським мільйонером Бреффні 
Куллі, який організовував у різних країнах 
семінари, на котрих популяризовував її «од-
кровення». Одного разу Мері Карберрі ствер-
дила, що свої «пророцтва» вона робила «для 
когось», а також, що сама в них не вірить, 
називаючи їх нецензурним словом. Карберрі 
виготовляла фальшиві «пророцтва» разом із 
молитовниками, медаликами, скапулярами 
з банальною метою заробити. «Одкровення» 
лжепророчиці Мері Карберрі офіційно ого-
лошені єретичними на Словацькому З’їзді 
Єпископів 9 травня 2013. «Стережіться лже-
пророків, що приходять до вас в овечій оде-
жі, а всередині – вовки хижі. Ви пізнаєте їх за 
плодами їхніми» (Мт. 7: 15-16).

Нападки на Римського Папу, керманича 
Спасителевої церкви на землі, ‒ явно хитра 

лЖеПРоРоцтвА мАРії БоЖоГо милоСеРДя: 
СУЧАСні іРлАнДСЬКі «оБ’явлення»
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робота лукавого, що вдає зі себе «ангела світ-
ла», щоб звести з правильної дороги багатьох. 
Він постійно мішає правду з явною брехнею. 
Як можна називати себе «католиком», від-
кидаючи авторитет Вселенського Архиєрея? 
Видиме папство буде в Католицькій церкві 
тут постійним.

Теперішні ірландські «небесні» послання з 
ознаками сектантства є повні богословських 
та історичних помилок, тобто є єретичними, 
антикатолицькими у суті і суперечать одні 
одним. Певні «пророцтва» вже не збулися. 
Немає сенсу ними захоплюватися, бо єресь ‒ 
гріх проти 1-ої Божої Заповіді, дорога поза 
Христову церкву. Вони сіють насамперед 
страх, а не мир Святого Духа, спокій душі. 
Наявність свавільного цитування св. Письма 

у «посланнях згори» веде до ще більших за-
блуджень у стилі численних сект.

Справжнє об’явлення від Господа ніколи 
не вноситиме чогось нового до загального 
Об’явлення, що довершилось у Христі і запи-
сане у св. Писанні, а тільки може його, пев-
ною мірою, доповнювати.

Слова св. Павла, які він писав раніш до га-
латів, актуальні неабияк і сьогодні: «Дивуюся, 
що ви так швидко покинули того, хто вас по-
кликав Христовою благодаттю, і перейшли 
на іншу Євангелію; не те, щоб вона була справ-
ді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи 
перемінити Євангелію Христову. Та коли б чи 
ми самі, чи ангели з неба проповідували вам 
іншу, більше за те, ніж ми вам проповідували 
були, нехай буде анатема!» (Гал. 1: 6-8). 

До Марії нині
У своїй родині,

Спільно всі прийдімо.
Нас Вона рятує,

Щастя теж готує,
Де небесний дім.

З Нею ми щасливі
І зростаємо у диві
Вже на цій землі.
Поміч від Цариці

Видна і в темниці,
Аж бракує слів…

Хай Її покров,
Ласка чи любов

Душу вмить зігріє.
Молимось до Діви,
Їй заносим співи:

Так тут багатієм!

ПіД ПоКРовом  
Діви мАРії

о. Миколай МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ
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енергійна спортсменка-екстремалка –  
86-річна черниця
У свої 86 р. Мадонна Бадер може плавати, їздити на велосипеді і бігати (іноді 
переходячи на крок) 16,5 годин, без перерви. Як? З Божою допомогою. Сестра 
Бадер – черниця з римо-католицької громади Спокана, штат Вашингтон. 

Багато разів ставала найстаршою жінкою, яка фінішувала у супер-тріат-
лоні IronMan («Залізна людина»). це один із найскладніших видів багатобор-
ства, в якому учасники спочатку майже чотири кілометри пливуть, потім 
180 км. їдуть на велосипеді, а потім 42 км. біжать. Без зупинки, із суворими 
обмеженнями по часу на кожному з етапів. У сестри Бадер є свій спосіб впо-
ратися з такими навантаженнями. Поки інші учасники змагання борються 
за перемогу, вона молиться. Крутить педалі, пливе, біжить, і подумки скла-
дає хвалу Господу. І ще молиться за всіх знайомих, які попросили її про це. 

«Пам’ятайте: жоден лікар не знає ваше тіло так добре, як ви самі», – гово-
рить сестра Бадер.  

Релігія лікує. лікар довів
Віденський психіатр спростовує тезу Фройда і доводить, що релігія лікує 
психічні захворювання. 

На переконання шанованого віденського психіатра Рафаеля Бонеллі, 
релігія має дуже добрий вплив на людську психіку та може стати значною 
допомогою у лікуванні психічних захворювань. 

Психіатр виходить із понад ста наукових статей, які розглядали вплив 
релігії на психічне здоров’я хворих. 70% з-посеред проаналізованих ним 
статей вказували на позитивний вплив релігійності на пацієнтів. Релігія 
мала найбільший вплив на лікування таких захворювань, як деменція, де-
пресії, шизофренія та ПТСР. Також вона була значущою допомогою у ліку-
ванні узалежнених від алкоголю й наркотиків. Таким чином, як аргумен-
тував Бонеллі, в очевидний спосіб спростовується теза Зигмунда Фройда, 
який стверджував, що релігійність сама по собі є психічним порушенням.  

том Круз мав усі шанси стати священиком
Том Круз – всесвітньовідомий американський актор, а також один із най-
яскравіших прихильників саєнтології. 

Народився Томас в католицькій родині, однак батько був схильний до 
насильства. У підлітковому віці Том зустрів о. Ріка Шнайдера; під його 
впливом хлопець вирішує вступити до семінарії отців-францисканців. 
Відмінником актор ніколи не був; щоправда, досяг неабияких успіхів у 
спорті та був учасником театрального гуртка. 

У семінарії Круз і його друг Демплер навчалися недовго, – вони почали 
порушувати правила: наприклад, регулярно вислизали, щоб десь покури-
ти. Якось хлопці вирішили поцупити трохи алкоголю із приватних кімнат 
францисканців. Опісля отці побачили кількох семінаристів напідпитку й 
ті зізналися, звідки взяли алкоголь. 

Отож, Круз залишив семінарію, а разом із нею й плани на священство. 
Він вирішив стати актором. На жаль, дорогою до слави Том Круз не зберіг 
своєї колись сильної віри: його перша дружина познайомила актора з саєн-
тологією, і він цілковито захопився цим вченням. 

Багато людей, які колись були католиками, визнають, що не можуть по-
вністю відкинути й забути свою віру. Хтозна – можливо, й Том Круз колись 
повернеться та віднайде своє місце у церкві.  
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Біблії доправлять на території іДіл  
за допомогою дрону
члени шведської протестантської спільноти «Слово Життя», однієї з 
п’ятдесятницьких церковних спільнот, планують за допомогою дрону скину-
ти кілька тисяч Біблій в електронному форматі на території, підконтрольні 
«Ісламській державі». 

«Ми прагнемо, аби євангельське послання надії та любові отримали люди, 
що мешкають на цих закритих територіях, де нехтуються права людини», – 
сказано у зверненні, яке оприлюднила спільнота. Члени спільноти виріши-
ли розповсюджувати Святе Письмо в електронному варіанті, а не друковані 
тексти; ці Біблії невеликого розміру, вони оснащені екранами та можуть пра-
цювати тривалий час без підключення до струму. 

ця церковна спільнота була заснована 1983 р. у м. Уппсала, на сьогодні до 
неї належить 3000 осіб. 2014 р. засновники церкви «Слово Життя», Ульф та 
Брігітта екман, залишили спільноту та перейшли на католицизм.  

«Караван милосердя» вирушив у дорогу
Вони не мають їжі ані грошей. Одинадцятеро євангелізаторів вирушили у «ка-
равані милосердя», довірившись Божому Провидінню. 

ця нетипова акція розпочалася 4 вересня під патронатом кошалінського 
Дому Милосердя (Польща) і з благословення єпископа едварда Дайчака. 

На вулиці міста і дороги дієцезії виїхав віз, запряжений двома кіньми, а 
в ньому та біля нього на велосипедах – загалом 11 євангелізаторів. «Вони не 
мають із собою їжі, грошей, не знають, де будуть спати», – каже о. Радослав 
Сівіньскі, директор Дому Милосердя, підкреслюючи їхній радикалізм і по-
вне ввірення себе Божому Провидінню. Учасники акції затримуватимуться 
у різних місцевостях, розмовлятимуть з людьми про Бога та молитимуться 
разом. Йоанна Ґживач із Дому Милосердя, керівник екіпажу, каже: «Будемо 
просити людей. Якщо нас хтось побачить, скажемо йому, хто ми, попросимо 
про їжу, нічліг, про все».

«Наші брати і сестри, керовані любов’ю та послухом, вирушають у світ, 
аби проголошувати Євангеліє, аби всім розповідати про превелику любов 
Ісуса, зміцнювати їх Божим милосердям і Божою ніжністю – каже о. Сі-
віньскі, який благословив євангелізаторів та їхні засоби пересування.  

лікарі, які лікують сміхом
Лікарі-клоуни. Саме так вони себе називають. ці слова присутні у назві між-
народної благодійної організації, яку вони представляють: «RED NOSES 
Clowndoctors International». Вона об’єднує професійних акторів, які створю-
ють спеціальні програми, аби нести радість і сміх туди, де вони найбільше 
потрібні, – до шпиталів, дитячих будинків, а також дітям з особливими по-
требами. 

У зв’язку зі збройним конфліктом на Близькому Сході, артисти вирішили 
відвідувати дітей, які страждають унаслідок воєн та мешкають у таборах для 
біженців. За допомогою мистецтва сміху клоуни допомагають жити й радіти 
життям, приносять радість наймолодшим постраждалим від збройних кон-
фліктів. 

Артисти, легко та широко всміхаючись, виходять до дітей; однак цьому 
передує надзвичайно серйозна підготовка. За їхніми словами, вони не тера-
певти, не психологи, вони «лише клоуни» – тому, аби краще допомагати ді-
тям, завжди готують свої виступи, співпрацюючи з фахівцями.  

Джерело: CREDO

Джерело: Юлія Заводовська, CREDO

Джерело: CREDO
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«Не вмирай, Україно, будь ласка! 
Не губись у безодні ночей. 

Не вбивайте людей цих нещасних, 
Не вбивайте ще юних дітей” 

Марія ДЬОМА, м. Золочів

Кожного дня я молюсь Господу Богу за мир 
в Україні, адже через війну гинуть молоді 
люди та багато сімей залишаються без 
домівок . В цій страшній війні побував і мій 
тато, яким я пишаюся. 

цього літа ми з братиком були 10 днів у та-
борі «Тавор», який проводиться в Україні для 
дітей, у яких Батьки герої, тобто брали участь 
у зоні АТО. Тема табору була: «Стежками Ми-
лосердя». Кожен день у Таворі мав свою назву 

Діти – Сонце миРУ в темРяві віЙни:
Катехитично-відпочинковий табір  
для дітей, батьки яких в Ато

«Бог-Отець, Бог-Син, Святий Дух, Богороди-
ця, Ангели, Апостоли, Святі та ближні». 

Хочу про цей табір розказати детальніше. 3 
серпня я зустрілася з Дітьми та молоддю з Ва-
силіянських монастирів, у монастирі Святого 
Онуфрія, що знаходиться у Львові. У церкві 
Отець нам дав Благословення Боже на щасливу 
дорогу та дні у таборі. Після цього ми поїхали 
автобусом зі Львова у с. Лаврів. Коли ми при-
їхали, нас зустрічали дуже гостинно. В цей день 
ми познайомились між собою, та дізнались, де 
знаходиться наша кімната, їдальня, капличка 
та двір, у якому можна було грати веселі ігри. 
Кожен ранок у таборі починався із зарядки, піс-
ля якої ми брали участь у Святій Літургії. Хочу 
подякувати кухарям, які готували смачну та ко-
рисну їжу для нас з любов’ю. Кожного дня нас 
очікувала розважальна гра в командах, після 
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якої учасники отримували хороший настрій. У 
вільний час ми катались на гойдалках, грались 
у різні ігри такі як: бадмінтон, футбол, волейбол 
тощо. 

Табір дав нам змогу відвідувати уроки 
польської, англійської мови та катехизму. Ми 
вчилися робити своїми руками різні вироби з 
паперу та гарненькі іграшки. Чудова ікона на 
склі написана своїми руками та красиво роз-
фарбований простий камінець з двору – стали 
чудовими оберегами для кожної оселі. Орга-
нізатори табору замінили нам батьків. Аніма-
тори подарували нам незабутні моменти, ми з 
всіма дітками хочемо їм дуже подякувати! 

Кожного дня ми дізнавались щось нове і 
нове. Хочу відзначити 7 день у таборі, адже у 
цей день табір поїхав у маленьку подорож. Спо-
чатку ми завітали у Добромильський Василіян-
ський монастир Святого Онуфрія Великого, у 
якому розпочинав своє чернече життя майбут-
ній митрополит УГКц Андрей Шептицький. 
Після екскурсії ми відвідали трагічну пам’ятку 
Саліну – урочище і колишню соляну шахту в 
Україні, в якій радянська влада мордувала ти-
сячі людей. На кінець подорожі ми відвідали 

школу оо. Єзуїтів у м. Хирові, де отець нам роз-
повів всю історію цього комплексу. 

На завершення усі учасники табору у Святій 
Літургії подякували Богові за гарне проведення 
часу, під час відправи отець посвятив усі ікони 
та вервиці, які нам подарували на пам’ять. 

Дякуючи цьому табору, ми навчились про-
являти своє милосердя ближньому, любити 
та допомагати. Ми зрозуміли, що Віртуальна 
реальність не так і важлива для життя, адже 
є багато чого цікавішого.  

«Дякуємо Тобі, Боже, за відвіданий табір,
Та за можливість намалювати сувенір.

Дякуємо Тобі, Боже, за їжу та воду,
В Таворі за кожну проведену секунду.

Дякуємо Тобі, Боже, за веселощі та ігри,
За те, що створив красиві сині хмари.

Дякуємо Тобі, Боже, за наше щасливе життя,
За наших маленьких сердець биття.

Дякуємо Тобі, Боже, за здоров’я,
Та що щаслива у кожного з нас сім’я.

Дякуємо Тобі, Боже, за сонячне світло,
Якому кожного дня радіють діти.

Дякую Тобі, Боже, за цей світ,
Якому кожного дня ми кажемо: Привіт»
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Сучасна церква переживає кризу 
покликань. Великий галасливий світ 
рясніє пропозиціями різних можливостей, 
агітує жити “на повну”, не обмежувати 
себе і брати від життя все. Як не прикро, 
але більшість молодих людей, йдучи 
за яскравими рекламними слоганами, 
на жаль, не знають, що за все це треба 
буде згодом “заплатити” і ціною буде 
порожнеча, внутрішній неспокій та 
психологічний дискомфорт.

За всім тим галасом і шумом сучасного 
світу можна не почути тихого Голосу, що 

кличе в особливий спосіб жити у цьому світі, 
але не належати йому, не бути зневоленим та 
пригніченим, йти шляхом віри, нести надію 
та проповідувати любов.

Хочемо подякувати людям, які 25 р. тому 
почули той голос Бога і відгукнулися на ньо-
го, а зараз мають ще одну місію, це гідно і 
сумлінно виконувати своє монаше і свяще-
ниче служіння. Монах у сучасному, бурх-
ливому світі – це насправді диво. Монаше 
життя чи священиче служіння є високим по-
кликанням.

У цей рік Божого Милосердя святкують 
25-ту річницю свого монашого покликання 

вітАємо отців  
З 25-літтям монАшоГо СлУЖіння!
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священики о. Климентій Стасів, ЧСВВ, о. Те-
рентій Довганюк, ЧСВВ та о. Артемій Новіць-
кий, ЧСВВ із Жовківського монастиря Різдва 
Христового. 25 р. – це час, за який виростає 
одне покоління. 25 р. тому вони не побоялись 
сказати Господеві: так. Молитва і добре вихо-
вання їхніх батьків спричинилися в тому, що 
вони стали монахами-василіянами і ревни-
ми священиками.

За роки свого монашого та священичого 
служіння вони здобули велику прихиль-
ність серед своїх парафіян, як добрі, чуйні 
та дбайливі пастирі. Парафіяни церкви Сер-
ця Христового у м. Жовква складають по-
дяку Богові за ці покликання. Ми щасливі 
мати за своїх духівників таких благородних 
людей. Кожне спілкування з отцями зали-
шає глибокий слід у душі. Вони вміють роз-
радити страждаючого, вселити надію у зне-
віреного, навернути грішника. Змістовні і 

переконливі проповіді священиків рятують 
не одну грішну душу.

Отець Климентій Стасів вступив до 
чину святого Василія Великого 25 березня 
1991 року. Протягом 1993-1995 рр. студіював 
у Варшаві, а в 1995-1999 – в Римі. Виконував 
обов’язки настоятеля монастиря Вознесіння 
Господнього у Золочеві та Різдва Христового 
у Жовкві. З 2005 р. – генеральний директор 
видавництва та друкарні отців василіян “Мі-
сіонер”. О. Климентій – автор багатьох кни-
жок, багато перекладає та пише.

Отець Терентій Довганюк вступив до 
чину святого Василія Великого 15 травня 
1991  р. Протягом 1993-1999 рр. студіював у 
Варшаві. Виконував обов’язки пароха церкви 
св. Архистратига Михаїла у Волі-Висоцькій. 
Виконував обов’язки настоятеля храму Свя-
того Йосафата у Володимирі-Волинському з 
2002 по 2012 р. З липня 2012 р. призначений 
на служіння в Жовківський монастир Різдва 
Христового координатором Апостольства 
Молитви в Провінції Найсвятішого Спасите-
ля в Україні.

Отець Артемій Новіцький вступив до 
чину святого Василія Великого 8 серпня 
1991 р. Протягом 1994-1996 рр. навчався в ІФБС 
у Золочеві. У 1996-2000 рр. студіював у Римі. 
Виконував обов’язки віце-ректора василіян-
ського інституту філосовсько-богословських 
студій ім. Митрополита Йосифа Рутського 
у Брюховичах. Призначений на служіння в 
Жовківський монастир Різдва Христового та 
є провідником спільноти “Віра і світло”.

Прийміть від нас слова подяки і любові та 
низький уклін за Вашу невтомну працю у Бо-
жому винограднику. Дякуємо Господеві, що 
дав нам таких богопосвяченних осіб, які до-
носять Божу істину до наших сердець. Нехай 
св. Василій Великий – покровитель і засновник 
монашого Чину отців Василіян – випрошує 
для Вас, дорогі ювіляри, багато благодаті на по-
дальше служіння Христовій вірі. 

Парафіяни церкви Серця Христового, м. Жовква
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Володимир ГІЩИНСЬКИЙ 

Жоден із василіян, які перебували у монас-
тирі за весь час його існування не перейшов 
на православ’я. Не добившись бажаних 
результатів – «упокорити твердих і впертих 
василіян» і зважаючи на те, що витрива-
лість монахів-мучеників у католицькій вірі 
дивувала місцевих жителів і вони мали 
серед багатьох із них визнання й пошану, 
церковна влада 25 серпня 1842 р. прийняла 
рішення про закриття курського монасти-
ря. Повна його ліквідація дещо затяглася. 
Тимчасова курська василіянська обитель 
остаточно припинила своє фунціонування за 
наполяганням архієпископа Іліодора тільки 
7 листопада 1842 р. Всі монахи-василіяни та 
світські священики, що перебували на той 
час в монастирі, були вислані в православні 
монастирі курської, чернігівської, пензен-
ської, нижнєновгородської, смоленської, 
орловської, тобольської та інших губерній 
Російської імперії на «покуту». 

КУРСЬКиЙ вАСиліянСЬКиЙ монАСтиР
(продовження)

Отак по всіх усюдах Росії розкинені були 
«упорствющие (вперті) базиліяни» у місця сво-
го повільного конання, але тільки не забуття. 
Подаю, відомий з різноманітних джерел, да-
леко неповний поіменний перелік василіян-
ських ченців-ісповідників віри на вічну пам’ять 
сучасним і наступним поколінням василіян. 
Про декого із них маємо тількі скупі відомос-
ті: знаємо тільки ім’я, місце або рік заслан-
ня. В різний час в Курському василіянському 
монастирі-в’язниці перебували: о. Гуторович 
Микола, ЧСВВ; о. Шиманський Ігнатій, ЧСВВ, 
о. Гончевський Адам, ЧСВВ, о. Заблоцький Ра-
фаїл, ЧССВ, о .Козакевич Боніфатій, ЧСВВ, 
о. Краєвський Мартиніян, ЧСВВ, о. Ленартович 
Венедикт, ЧСВВ, о.Мочарський Йосафат, ЧСВВ, 
о. Проневич Ігнатій, ЧСВВ, о. Скальський Со-
фрон, ЧСВВ, бр. Соколовський Вартоломей, 
ЧСВВ, бр. Дзелинський Павло, ЧСВВ, о. Лебель 
Гераклій, о. Башнянський Ігнатій, ЧСВВ, о. Лі-
тинський Варлаам, ЧСВВ, Шуманський Ігнатій, 
ЧСВВ, о.  Сокіл Антін, ЧСВВ, о.  Стрілецький 
Михайло, ЧСВВ, Копецький Венедикт, ЧСВВ, 
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о. Шахновський Яків, ЧСВВ, бр. ціхоцький Йо-
сафат, ЧСВВ, о. Артамович Тома, о. Давидович 
Антін, о. Маковецький Петро, о. Малішевський 
Ігнат, о. Голицець Георгій, о. Носович Тадей та 
багато інших, імена яких встановити не вдало-
ся. Своїм чернечим подвигом за Христа, єдність 
Його церкви, вони встелили собі, всьому Васи-
ліянському Чинові найпевніший шлях до при-
знаної прослави у всьому християнському світі 
і витривалою вірою свого чернечого призвання 
полишили грядущим поколінням василіян-
ських ченців найдорощу спадщину і найсвітлі-
ший заповіт – бути не мертвими, а стати живи-
ми каменями віри, які один за одним складають 
Божу будівлю живої і незнищимої Христової 
церкви.

 Доречно тут буде згадати й про «перебування-
ув’язнення» в курському монастирі-в’язниці, де 
у свій час відбували ув’язнення монахи-василія-
ни і Митрополит Андрей Шептицький, велико. 
(Андрей Шептицкий прийняв чернечий постриг 
Чину Св. Василія Великого) Його заслання у 
Курськ мало свою «традицію». Саме тут про-
тягом двох років, із всього часу перебування в 
Росії в якості царського в’язня, знаходився в за-
сланні Митрополит УГКц, василіянин Андрей 
Шептицкий. Спочатку митрополит проживав 
у курській гостинниці Поторацького. Але через 
деякий час його із-за клопотання кн. Віттгенш-
тайн (з роду кн. Борятинських) та кн. Івана Бо-
рятинського «ув’язнили» в окремий будинок із 
садом. Саме в цьому домі 75 р. до того перебува-
ли в ув’язненні монахи-василіяни. 

 Тут в Курську, в будинку-в’язниці Великий 
Василіянин – митрополит УГКц чекав з дня 
на день на царський військовий суд, який мав 
вирішити його долю. царському в’язню митро-
политу УГКц високим повеління було строго 
заборонено виходити із своєї кімнати-в’язниці, 
пізніше будинку-в’язниці і приймати будь-кого, 
хіба що за окремими винятками і то тільки 
обов’язково з дозволу місцевих духовних та 
світських властей, які в свою чергу мали отри-
мати дозвіл на те із Петербурга.

 Митрополита Андрея Шептицького всього 
єдиний раз, на Різдво 1915 р., відвідав владика 
Боцян. Потрібно було для Митрополита при-
везти гроші у російській валюті, бо австрійські, 
які він мав при собі, ніхто не хотів приймати. 
царський в’язень змушений був «удержува-
ти власними грішми не тільки себе і слугу, але 
оплачувати помешкання не тільки для себе, але 
й для жандармів, які займали кімнату перед 
його дверима». Боцяну було дозволено відвіда-
ти Главу УГКц при умові, що зустріч та розмова 
має відбуватися тільки у присутності жандарм-
ського офіцера та що митрополит не буде спо-
відатися. Привіз Боцян не тільки гроші, але й 
книжки, «…якими митрополит розбивав свій 
жаль і тугу за суворе в’язничне життє».

Всього єдиний раз, на Великдень 1916 р. 
митрополиту Андрею Шептицькому цар-
ський уряд дозволив вийти у супроводі ви-
щого жандармського офіцера із будинку-
в’язниці із святочною візитою на свячене до 
місцевого латинського пароха. Перебуваючи 
в цього пароха, митрополит зустрів тут сво-
го канцлера о. М. Яцковського, який будучи 
засланий до Орла, отримав дозвіл на велико-
дні свята приїхати до своєї сестри яка, була 
заслана у Курськ. Саме за спогадами о. М. Яц-
ковського маємо можливість дізнатися як 
вплинуло ув’язнення на стан митрополита 
Андрея Шептицького «…ексц. Митрополит 
так змарнів, що на нім тільки шкіра та кости. 
Виглядає неначе візантійський Святий».

Незважаючи на важкі обставини свого 
ув’язнення у Курську, він писав у листі до ген. 
єзуїтів Мечислава Ледуховського, «…що він 
не падає духом, тільки шкодує, що його ви-
ключено з активної праці для Католицької 
церкви…». Однак він не втрачає оптимізму. 
Передбачаючи, що кінець війни мусить при-
нести якісь зміни, завдяки яким у Росії від-
криються нові перспективи перед Католиць-
кою церквою він у листі до М. Ледуховського 
із Курська писав «не маю сумнівів, що почи-
нається нова епоха». 
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тАємниця євхАРиСтії 
(за об’явленнями Каталіни Рівас)

КАТАЛІНА: Перша річ, на яку я звернула 
увагу був хор прекрасних голосів. Звук то на-
ближався, то віддалявся, як подув вітру. Ар-
хієпископ розпочав Святу Літургію, а коли 
дійшов до акту покаяння, то Марія сказала:

– З глибини серця проси Господа, щоб 
пробачив тобі гріхи, якими Його образила, 
таким чином зможеш гідно прийняти участь 
в привілеї, котрим є участь в Святій Месі.

Каталіна Рівас, жителька м. Кохабамба 
(Болівія). Закінчила тільки середню школу, 
тому коли почала записувати тексти про 
Муку Господа Ісуса, про Євхаристію, про 
Небо – це було великим дивом. Каталіна 
призналась, що чує голос Господа і записує 
тільки те, що чує від Нього.

У 1994 р., коли Каталіна молилась під 
Хрестом, відчула прагнення цілковитого від-
дання Ісусові. Побачила тоді велике світло, 
котре пронизало її долоні і стопи, залишаю-
чи криваві рани. Почула голос: «Радій з при-
воду дару, котрим я обдарував тебе». З того 
моменту на її тілі появилися стигмати (на 
чолі, долонях, стопах і в боці), а Каталіна тер-
піла муку агонії, поєднуючи їх з терпінням 
Ісуса на Хресті. Свідком цього випадку був у 
першу п’ятницю січня 1996 р. лікар Рікардо 
Кастаньон, свідоцтво якого спричинилося 
до того, що пережиття Каталіни визнали за 
правдиві.

Каталіна Рівас записує слова, скеровані 
до цілого світу. Господь Ісус сказав їй: «Ві-
чна любов шукає душі, котрі можуть сказати 
по-новому про старі, але добре знані істини. 
Хто скористається і прийме їх – допоможе й 
іншим черпати з них благодаті. Хто їх не ро-
зуміє, той надалі є невільником злого Духа.

КАТАЛІНА: В свято Благовіщення, коли я 
зайшла до храму, то процесія на чолі з ар-
хієпископом вже наближалася до вівтаря. 
Мати Божа промовила до мене своїм делі-
катним, солодким жіночим голосом:

– Сьогодні день науки для тебе, прагну 
щоб ти міцно зосередилась на тому, що до-
свідчила, тому що будеш ділитись цим з ці-
лим людством.
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КАТАЛІНА: Я подумала, але ж я знахо-
джусь в стані освячуючої благодаті, бо 
тільки вчора була у сповіді. А Мати Божа 
відповіла:

– Думаєш, що від вчорашнього дня ти не 
образила Господа? Дозволь, я нагадаю тобі 
кілька ситуацій. Коли ти входила до храму, 
то до тебе прийшла дівчина, котра тобі допо-
магає, щоб про щось тебе попросити. Ти за-
пізнювалась та поспішала і тому відповіла їй 
не дуже добре. це був не достаток любові з 
твоєї сторони! А говориш, що ти не образила 
Бога? Коли йшла сюди, твою дорогу перетнув 
автобус, мало тебе не збив, і ти виразилась 
зовсім не відповідно в адрес тієї бідної лю-
дини замість того, щоб повернутись до від-
мовлення своїх молитов, щоб підготуватись 
до Святої Літургії. Забракло тобі любові. Ти 
втратила спокій і терпеливість. А ти гово-
риш, що не образила Бога? Прийшла в остан-
ню хвилину, коли вже виходила процесія до 
вівтаря і хочеш брати в ній повну участь без 
попереднього приготування? Чому ви всі 
приходите в останній момент. Повинні при-
ходити раніше, щоб помолитись і попросити 
Господа, аби зіслав свого Святого Духа, щоб 
Той міг обдарувати вас миром, очистити від 
духа цього світу, від ваших тривог, проблем і 
від розсіяності. Він робить вас здібними пе-
режити цей святий момент. Ви, однак, при-
ходите в останні секунди, коли священик вже 
починає Літургію і приймаєте в ній участь 
так, як в якійсь звичайній! Без жодного ду-
ховного приготування. Але ж це найбільше з 
чудес! Ви прийшли переживати момент, коли 
найсвятіший Бог дає свій найбільший дар! А 
не вмієте цього оцінити.

КАТАЛІНА: Цього мені було достатньо. 
Я стала почувати себе дуже погано, з того 
приводу, що так мало просила у Бога проба-
чення. З огляду на те, що це був святковий 
день, у храмі зазвучало «Слава во вишніх 
Богу», Мати Божа сказала:

– Прославляй і благословляй зі всієї своєї 
любові Пресвяту Трійцю, визнаючи себе за її 
творіння і дитину.

КАТАЛІНА: Яке ж інше було те «Слава во 
вишніх Богу». Раптом побачила себе у від-
даленому місці, повному світла у присут-
ності цілого престолу Господнього і я була 
подячною любов’ю. Потім повторювала: 
«Благословляємо Тебе, прославляємо Тебе, 
Боже Отче Всемогутній». Прийшло мені на 
думку батьківське обличчя, повне доброти. 
«Господи Сину Єдинородний Ісусе Христе, 
Сину Божий, Агнче Божий, котрий береш 
гріхи світу…» Ісус знаходився переді мною з 
обличчям повним милосердя і любові. «Тіль-
ки Ти є Господь, Тільки Ти Найвищий, Ісусе 
Христе зі Святим Духом». У тому момен-
ті Бог предивної Любові потряс цілим моїм 
єством і я попросила: «Господи, звільни 
мене повністю від духа зла, моє серце на-
лежить тобі. Господи, зішли мені Твій мир, 
щоб якнайбільше користала з цієї Євха-
ристії і щоб моє життя принесло якомога 
більше добрих плодів. Духу Святий, Боже, 
переміни мене, дій в мені, провадь мене. 
О  Боже, уділи мені тих дарів, котрих по-
требую, щоб якнайкраще тобі служити».

Наступив момент Літургії Слова. Ма-
рія сказала мені повторити: «Господи, сьо-
годні хочу слухати Твоє слово і принести 
рясний плід. Прошу, щоб Твій Святий Дух 
очистив моє серце, щоб Твоє слово росло 
і розвивалося у ньому». Потім Пресвята 
Діва сказала:

– Хочу, щоб ти була уважна під час читань 
і проповіді. Пам’ятай про те, що говорить Бі-
блія: «Слово Боже не повертається, поки не 
принесе плід». Якщо будеш уважно слухати, 
то частина з того, що почуєш, залишиться 
в тобі. Повинна намагатися запам’ятати ті 
слава, котрі вразили тебе найбільше. Часом 
це може бути кілька речень, іншим разом – 
цілий почутий фрагмент Євангелії, а деколи 
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тільки одне слово, роздумуй над ним протя-
гом цілого дня, і воно стане в тобі тілом! Бо ж 
такою є дорога переміни життя. Слово Боже 
повинно перемінювати людину. А тепер ска-
жи Господу, що ти є тут, щоб слухати те, що 
Він прагне переказати твоєму серцю».

КАТАЛІНА: Я подякувала Богові, що до-
зволив мені слухати Його слово і попро-
сила пробачення за те, що вчила своїх ді-
тей ходити в неділю до храму на Святу 
Месу тільки тому, що так вчить Церква, 
а не з любові, не з потреби бути наповне-
ним Господом, а тільки з необхідності. І 
сама брала участь у недільній Євхаристії 
тільки для того, щоб бути спасенною і вза-
галі не думала про те, щоб її переживати, 
звертати увагу на читання, на проповіді, 
котрі проголошує священик. Який я відчу-
ла біль з приводу такої втрати із-за моєї 
необізнаності. Скільки раз наша участь у 
Святій Месі є поверхневою. Приходимо, бо 
є вінчання, похорон або просто, щоб пока-
затись людям. Яка є велика наша необізна-
ність і брак знань про Церкву і Таїнства. 
Скільки часу ми марнуємо на здобування 
знань важливих в очах цього світу, котрі 
в певному моменті можуть зникнути не 
залишаючи нам нічого; котрі наприкінці 
життя ні нащо не будуть нам потрібні, і 
ані хвилини не продовжать наше життя. 
Тим часом про те, завдяки чому здобуваємо 
трохи неба на землі, а потім життя вічне 
не знаємо нічого. А називаємося чоловіка-
ми та жінками освіченими. Хвилину пізні-
ше наступило жертвоприношення і Мати 
Божа сказала:

– Молись так: «Віддаюся тобі ціла, жерт-
вую себе повністю – чим я є, те що маю, те 
що вмію – усе це складаю у твої руки. Ти, Гос-
поди, створюй, послуговуючись моєю маліс-
тю, через заслуги Твого Сина переміни мене, 
Боже найвищий. Прошу Тебе за мою родину, 
добродіїв, за тих, хто просив мене про молит-

ву та за усіх людей, які борються проти нас. 
Навчи мене кластися на землю, щоб їхня до-
рога не була такою твердою». Так молилися 
святі, хочу, щоб усі ви теж так робили.

КАТАЛІНА: І тут я зауважила, що рап-
том з лавок почали виходити особи, ко-
трих я до того не бачила. Виглядало це так, 
нібито з кожної особи, котра знаходилась 
в храмі хтось виходив. Святиня наповни-
лась особами молодими, прекрасними. Вони 
були одягнені в блискучо-білі одежі, ті по-
статі виходили від головного входу і йшли 
до головного вівтаря. Мати Божа сказала:

– Дивись, це ангели-охоронці кожної осо-
би, котра знаходиться в храмі. це власне у 
цей момент твій ангел-охоронець приносить 
твої наміри під вівтар Господній.

КАТАЛІНА: Вирази їх обличь були пре-
красні, немов жіночі, однак зріст, будова 
тіла були чоловічі, стопи не торкались 
землі. Частина з них несла немов золоті по-
судини, котрі випромінювалися чистим зо-
лотим сяйвом. Пресвята Діва сказала:

– це ангели-охоронці тих людей, котрі 
жертвують Святу Месу в багатьох намірах і 
котрі знають, що вона означає. Вони мають 
що жертвувати Господу. Жертвуй себе у цьо-
му моменті. Подаруй свої образи, біль, сму-
ток і радість та пам’ятай, що Свята Меса має 
нескінченну цінність. З огляду на це будь ще-
дра в жертвуванні себе і в проханнях.

КАТАЛІНА: За тими першими ангелами 
появились другі, котрі мали пусті руки. 
Мати Божа сказала:

– це ангели-охоронці тих людей, котрі тут 
присутні, але ніколи нічого не жертвують. 
Вони не зацікавленні у тому, щоб пережива-
ти кожен момент Святої Літургії і не мають 
дару, щоб скласти Богові на вівтар… 

Далі буде…
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Світ сколихнула звістка про вбивство 
у Ємені. Вбили тих, хто був найменш 
небезпечним – сестер монахинь, осіб 
літнього віку та інвалідів. Однак у всій цій 
історії є також і чудо.

Нападники, озброєні автоматами, вбили 
охорону притулку для літніх осіб, щоб по-
трапити всередину, і всіх, хто стояв на їхньо-
му шляху. Згідно зі свідченнями, при вході в 
резиденцію, джихадисти заспокоїли людей 
похилого віку та інвалідів, і запевнили, що 
вони не будуть вбивати їх, бо вони шукали 
тільки християн.

ця історія підтверджує заяви єпископа 
Апостольського Вікаріату Південної Аравії, 
який сказав, що «немає ніяких сумнівів в 
тому, що сестри стали жертвами ненависті 
до нашої віри», і пояснив, що існують деякі 
радикальні групи в цьому регіоні з мусуль-
манською більшістю: «просто вони не хочуть 
терпіти присутності християн, які служать 
найбіднішим з бідних».

Проте згідно зі свідченням волонтерки 
Місіонерок Божественної Любові, деякі з 
літніх людей, яким служили монахині, при-
йшли на їх захист під час нападу і були вбиті. 
Джихадисти також захопили кілька волонте-
рів, які допомагали сестрам служити бідним 
у притулку.

Нарешті зловмисники досягли своєї дій-
сної мети: монахинь, яких вони звинувачу-
вали у християнському прозелітизмі серед 
людей, яким вони служили. Четверо з них за-
гинули від вогню терористів, а деяким, згід-
но свідчень, навіть розбили голови.

Тільки одній сестрі вдалося пережити 
бійню, це була настоятелька монастиря, про 
котру досі думали, що вона сховалася, щоби 

зберегти своє життя. Але ця сестра не схо-
валась, але, як дізналася про напад, побігла 
до каплиці, щоб зберегти Пресвяті Дари, які 
зберігались в дарохранительниці (таберна-
клі).

Єдина місіонерка, яка пережила трагедію, 
відкрила табернакль і намагалася спожити 
Пресвяті Дари, щоб запобігти їх осквернен-
ню, коли в каплицю увірвався один з напад-
ників. Коли настоятелька була готова при-
йняти смерть, як це сталося з її співсестрами, 
то джихадист обернувся і покинув місце, не 
помічаючи, мабуть, присутності монахині.

це було описано місіонерками як чудо Са-
краментального Ісуса (тобто, Ісуса в Найсвя-
тіших Тайнах), Котрого та сестра хотіла вря-
тувати від наруги, ризикуючи своїм власним 
життям. Настоятелька є єдиною, яка зали-
шилася в живих після атаки у Ємені. Під час 
нападу був викрадений індійський священик 
Том Узунналіл, який був капеланом Місіоне-
рок Божественної Любові і тимчасово про-
живав з ними, після того, як його парафія 
пережила напад від групи озброєних людей у 
вересні минулого року в кварталі Ал-Тауахі, 
в центрі міста Адені. 

Переклад: Католицький Медіа-Центр

іСУС У нАЙСвятіших тАЙнАх
вРятУвАв СеСтРУ монАхиню в ємені
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о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ

– Якщо у вас, шановний отче, є ще трохи 
вільного часу, то я вам розкажу дещо про свою 
дорогу тітку Марію.

Вона була дуже побожною, постійно моли-
лася і багато терпіла вже з самого дитинства. 
Здавалося нам, що її захворювання ніколи не 
покидали як одне, то щось друге болить. Але 
вона на це не звертала уваги, завжди працюва-
ла, а під час відпочинку молилася на розарію. 
Так називала вона вервицю. Вервиця у неї була 
дуже старенька, але її позв’язувала нитками, 
щоб докупи трималися і ніколи її не випускала 
з рук. Вона ніколи не сумувала, завжди щебе-
тала, як та пташка і говорила протяжним голо-
сом. Люди її любили, але заміж не виходила, 
мабуть, через те, що хворіла.

Я була малою, але запам’ятала репресії у 
тридцять восьмому році. Страх огорнув бага-
тьох людей, бо невідомо, коли кого заберуть. То 
приходили до нашої тітки не тільки жінки, але 
і чоловіки, і просили її, щоб вона молилась за 
них.

Наша тітка Марія була настільки побожною, 
що розмовляла зі своїм ангелом-хоронителем. 
Одного разу прийшла до неї жінка і просила: 

– Дуже вас прошу моліться, Маріє, щоб мого 
чоловіка не заарештували.

Вона вийшла з хати, а потім знову ввійшла і 
сказала: 

– Вашого Дмитра не заберуть. Але ви моліть-
ся і я буду молитися, бо арешти будуть ще довго 
і багато невинних людей постраждає від влади.

І дійсно, коли настали арешти, Дмитра не за-
бирали. Всі наші родичі були релігійні, відвід-
ували храм Божий і не опускали богослужінь. 

Марія була рідною сестрою нашого батька. 
А коли мати народила братика, то нашій тітці 
з’явився ангел і сказав охрестити дитину і на-
звати Іваном, бо дитинка за три дні помре. Свя-

щеника на цей час не було у селі, він був репре-
сований, тому дитинку вона сказала охрестити 
з води самому. А після смерті дитинки помре 
наша мати. Про все це я чула від тітки і дуже 
переживала за свою матір. Про все це вона нам 
розказала, коли ми, як діти прийшли до неї, 
щоб щось добре почути, бо йшло від неї якесь 
добро і ми це відчували. Навіть, як вона нас сва-
рила, то ми не ображались, бо вбачали у цьому 
її щирість і доброту, розуміючи, що вона нас 
любить і навчає, як ми повинні жити на цьому 
світі. Одного разу вона мені сказала: 

– Стасю, а ти знаєш, що ти не вийдеш заміж. 
Ні, ні, не переживай! Ти будеш дуже щасливою, 
хоча життя Твоє буде нелегким, але ти завжди 
будеш з Богом і в цьому твоє щастя. Багато до-
помагатимеш слабшим від себе і будеш жити до 

тітКА мАРія
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глибокої старості. За Твою побожність і добро-
ту тебе будуть поважати інші.

Я стала дуже переживати за мамою. І ми з 
тіткою прийшли до нашого дому, а вона, не ва-
гаючись, про це все розказала, що навіть сусіди 
почули. І всім пояснювала, що така воля Божа. 
А батько як це почув, звів очі до неба і почав 
Бога благати:

– Боже дай, щоб я помер, а мати нехай за-
лишається з діточками, бо я ради собі не дам з 
ними. це я добре чула, а мами не було вдома, бо 
вона була в лікарні. Він не боявся помирати, бо 
життя тоді було дуже важке. Була важка праця 
вдома і в колгоспі, і продовжувалися репресії. 
Навіть молитися забороняли. Такі були часи.

Тоді батько пішов до хати, клякнув перед об-
разами і довго молився до Матері Божої, а я ди-
вилася на нього як він молиться і собі стала мо-
литися, як вміла. Мені також було більше шкода 
нашої мами, але і тата шкода було. Та мені не ві-
рилось, що щось таке може статися.

На другий день ми поїхали у Вороновиці до 
нашої матері. Вона знаходилась у родильному 
будинку. це було вісімнадцять кілометрів від 
нашого села Щасливого. До лікарні поїхали моя 
старша сестра Антоніна і батько. У лікарні най-
перше вони охрестили дитинку без священика, 
бо нашого пароха, як я казала у селі вже не було, 
його арештували і кудись повезли.

А я, будучи вдома, цілей день плакала і проси-
ла весь час Матінку Божу, щоб наша мама зали-
шилася, а замість матері, як така воля Божа, то не-
хай батька Боженько до себе забере. У мене була 
дитяча свідомість, тому і думала по-дитячому. 
Лише пізнім вечором з Вороновиці повернувся 
батько з сестрою та з малим дитятком. 

На другу ніч, коли наша тітка молилася, 
прийшов знову до неї ангел. Вона почула при-
ємний милий дзвіночок і тихенький голос 
звіщав її. Ангел повідомив, що прохання від 
батька і малої донечки Стасі вислухане. Дуже 
подобалось Матері Божій молитва шестиріч-
ної дівчини Стасі. А мені дуже приємно було це 
чути. Ось що сказав ангел: 

– Мама залишиться в живих, а тато помре 
вже тоді, як діти підростуть.

І коли тітка Марія запитала чому так пови-
нно статись, то ангел тут же відповів:

 – це – таємниця. Так потрібно, щоб діти за-
лишилися напівсиротами. Така Божа воля.

І тут же ангел звернув увагу на маму:
– Мати нехай цілий рік не виконує тяжкої 

роботи, щоб не померла.
Дійсно мама була дуже ослаблена і тому пра-

ця пошкодила б її. Тож ми не давали мамі важко 
працювати, навіть у хаті, але мама не завжди 
нас слухала.

Через три дні помер наш Івась. Як про це по-
відомила раніше наша тітка Марія. Івася похоро-
нили напередодні свята Різдва св. Івана Хрести-
теля. Мені здавалося і про це говорили всі вдома, 
що Івася забрав св. Іван Хреститель до себе. Мо-
єму братику було всього три дні. Ми до нього 
навіть ще не привикли. Тітка Марія сказала, що 
Бог потребує ангеликів для свого служіння, тому 
забрав так скоро нашого Івасика.

Батько наш жив ще шість років. це були дуже 
важкі роки. Він не мав відповідного здоров’я, 
тому не забрали його на війну до війська. Він 
помер 8 травня 1944 р., а хоронили його вже на 
другий. Мені вже було тоді чотирнадцять років. 
Він завжди жалівся, що його болить голова. А 
тут ще його десь продуло, пролежав два дні і 
дуже важкі болі переніс. А ми нічим не могли 
йому допомогти. До лікарні не везли, бо не було 
на той час лікарень. 

Ми плакали за добрим розумним батьком. 
Тітки Марії вже не було, але вона ще раніше го-
ворила, що не треба плакати, а молитися і за все 
дякувати Богові. А Господь Бог добрий дарував 
йому ще цілих шість років життя. Тож ми дя-
кували Богові, але все одно був великий жаль, 
що батько в такий спосіб відійшов від нас. Така 
Божа воля була, щоб ми залишились без батька. 
Наша добра тітка на рік раніше померла і віді-
йшла до вічності. Як тітку так і батька хоронили 
без священика. І ніхто цьому не дивувався. За 
німців священик приїжджав до нашої каплиці. 
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Мабуть, як німці відступали, він також пішов з 
ними, бо ми його потім не бачили. Кожен ря-
тує своє життя як може. Він знав, що йому за 
Боже Слово не простять. Все відбулось так, як 
об’явив ангел.

Моя мати жила аж до 1980 р. і померла на 
той день, коли помер батько. Ми дивувалися 
цьому, але з другої сторони очевидним було, 
що так хоче Господь Бог. Хоронили її в цей день, 
що і батька, хоч у часі це було набагато пізніше. 
Чому так сталось ніхто не знає, але було відчут-
тя, що діє провидіння Боже, про яке говорила 
завжди наша тітка Марія.

Наша тітка була неграмотною, але дуже до-
бре знала Божу науку. Все, що вона чула від сво-
їх батьків, священиків запам’ятовувала і потім 
говорила це іншим людям. Вона не могла чита-
ти молитви з молитовника, але багато щодня 
молилася на вервиці. На столику завжди був у 
неї образ Неустанної Помочі. І як я вже гово-
рила, до неї часто приходив ангел і розказував 
її як діяти, але вона нам цього всього не розка-
зувала. Ангел потішав її у тяжких терпіннях, бо 
аж шістнадцять років переносила тяжку хворо-
бу паралічу. І у цій недузі її ніхто не допомагав. 
Особливо великі болі переносила ночами.

Незважаючи, що вона спілкувалась з анге-
лом, три рази з’являвся їй диявол. Перший раз 
він був дуже страшний і виглядав косматий з 
рогами, як лахматий ведмідь. До того ще й роги 
мав. У своїх лапах тримав повну решітку гро-
шей, підкидав їх у гору, кажучи до неї, щоб вона 
забрала ці гроші і більше не буде бідною. Жалів 
її, що вона важко хворіє і ніхто її не допомагає. 
Говорив: буде вона багатою і здоровою, бо за 
гроші найкращі лікарі її вилікують.

На цей час тітка дуже ревно молилася на вер-
виці і ніякої згоди не давала йому і він зі злобою 
відійшов від неї.

Другий раз з’являвся диявол тітці Марії у не-
видимий спосіб. Вона чула тільки голос, а його 
не бачила. Було це о дванадцятій годині у ночі.

Вона дуже молилася і просила Бога й Матір 
Божу за відвернення злих підступів диявола. 

Він її погрожував, казав, щоб вона не молила-
ся на вервиці, а викинула її геть, а вона навпаки 
притискала ще сильніше хрестик до грудей. це 
була тяжка боротьба, всі поти виходили з неї і 
на кінець нечиста сила залишила її.

Третій раз також з’явився диявол о дванад-
цятій годині у ночі і говорив їй, щоб вона бігла 
в поле на межу і пропонував її зірвати квітки на 
цій межі. Тітка дуже перелякалась, а він говорив: 

– Чого ти боїшся? Та в тебе є вервиця на шиї. 
Ти не хочеш з нею розлучатися. 

Тоді вона знову схопила правою рукою за 
хрестик вервиці і притиснула до грудей і в стра-
сі просила Ісуса і Марію, щоб перемогти споку-
си, а він говорить: 

– Ти будеш лікувати всіх людей, ти будеш 
мати дар всесвітнього цілителя і сама станеш 
здоровою, тільки біжи на межу за цими квітка-
ми. це не важко. Чого ти не хочеш слухати мене? 

– Буду я терпіти тяжкі болі, які мені дає Гос-
подь Бог, а туди не хочу йти і слави не хочу мати 
на цьому світі, – відповідала тітка в страсі, але 
рішуче, – а відтак, – Ісусе, Маріє, святий Йоси-
фе, не опускайте мене. Усе, що живе нехай хва-
лить Господа! Геть від мене, сатано!

Страхіття зникає і більше вона диявола не 
бачила і не чула. Як вона говорила нам, більше 
він не появлявся їй.

Незважаючи, що вона важко хворіла і вели-
кі болі терпіла, особливо в ночі, вона ніколи не 
нарікала на свою недугу, була дуже терпеливою. 
Коли приходили хворі до неї, то вона говорила 
їм, що така воля Божа і просила їх не нарікати 
на Бога, а навпаки жертвувати свої болі за душі 
в чистилищі, за навернення грішників, безбож-
ників. І коли просили хворі їі допомогти, то 
вона говорила, що не може допомогти, а буде 
молитися, щоб вони були витривалі у своїх тер-
піннях, і щоб Господь Бог не допустив якогось 
нещастя для них. Підтримуючи хворих на дусі, 
пояснювала, що найбільше щастя, то терпіти 
разом з Христом розп’ятим на хресті. Але люди 
цього не розуміли і вважали її якоюсь навіть 
дивачкою.
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йняти чи відкинути. І якщо ми їх приймаємо з 
вірою, то ми терпимо разом з Христом.

Я дуже вдячна Богові, що у мене була така 
добра тітка, яка своєю побожністю, лагідніс-
тю і мудрістю всіх дивувала. Тепер нам ніхто 
не забороняє молитися, слава Богу маємо до-
брих священиків. Не раз думаю, чому я так не 
можу молитися і терпіти, як це все виконувала 
моя тітка Марія. Не маю такої ласки Божої, хоч 
вона говорила, що я буду в Бозі щаслива.

Так я – щаслива. Що може бути кращого, 
як у храмі Божому прибирати престол, вівтар, 
де сам Ісус у Кивоті перебуває? Що може бути 
кращого від Служби Божої? А тепер можемо 
бути щоденно на святій Літургії. Тільки не 
вміємо за це все дякувати Богові. Ми не само-
тні у цьому світі, де так багато, а може аж за 
дуже багато страждань і терпінь. Ми кожний 
день і кожну ніч можемо бути з Богом. Все це 
залежить тільки від нас, а Бог завжди йде нам 
на зустріч, – закінчувала свою розповідь про 
тітку Марію прибиральниця у храмі.

ця розповідь нас вчить, як ми повинні 
говорити правду, навіть, якщо вона нам ви-
дається занадто гіркою. Але заодно треба по-
тішити і заспокоювати скривджених їхньою 
долею. Бо справжнє щастя – це царство Не-
бесне. Бо дійсно «Блаженні вбогі духом, бо 
їхнє царство Небесне» (Мт. 5: 3). 

Із розповіді добродійки Станіслави Войцехівської

це були часи, коли церкви і костели були 
зачинені і вірні були позбавленні всякої духо-
вної опіки, тож тільки була одна надія на Бога 
і вона молилася надіючись, що Бог вислухо-
вує кожне її слово.

Я ще хочу сказати, що в мене був братик 
Адасько. Він був від народження хворий і в 
нашому розумінні був дуже нещасливий. Вона 
сказала, що мій брат помре, коли йому випо-
внилось дев’ять років. І так сталося, рівно 
через дев’ять він помирає. Вона сказала, що у 
Бога він саме через свою недугу є щасливим.

Після шістнадцяти років своєї недуги вона 
померла на сорок п’ятому році свого життя. 
Вона давно наперед сказала, що помре у Вели-
ку П’ятницю, як будуть виносити Плащани-
цю. Так і сталося. це було за німців, саме вона 
померла як з церкви виносили Плащаницю. 
це було в сорок третьому році.

Наша тітка ніколи не говорила зайвого. 
Щодо молитви вона говорила, що Бог кожну 
молитву вислуховує. Тому молитись потрібно 
щиро і уважно, в доброму намірі. Говорила, що 
Богові дуже подобається молитися за наших 
ворогів, тому обов’язково треба за них моли-
тися. До слова, щастя нікому не обіцяла на цій 
землі. І завжди говорила, що щастя найбільше 
є у визнанні правдивої Христової віри, яку ви-
знає Вселенська церква. А за терпіння треба 
дякувати Богові, бо це дар. Ми можемо їх при-
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Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися з 
вами, дорогі брати і сестри в Христі, своєю 
історією про чудо зцілення від так званих 
невиліковних хвороб.

Я, Вислоцька Ганна Андріївна, 25. 03. 1948 
р. н., родом із Старосамбірщини Львівської 
обл. Зараз проживаю у м. Львові. Свою бо-
ротьбу з раком я розпочала ще у 1999 р. Саме 
тоді 20 грудня я перенесла онкооперацію жі-
ночих органів. А вже через 4 р. мені поста-
вили діагноз: негоджкінська лімфома. Таким 
чином, у 2004, 2006, 2007 та у 2010 рр. я пе-
ренесла 4 операції з видалення цих пухлин. 
Тоді, у 2004 р. мені було здійснено 8 хіміоте-
рапій, в 2007 р. – 6 хіміотерапій, ще від 2-х 
додаткових я відмовилась. 

В 2012 р. у мене виявили пухлину під 
правою пахвою, яку мали видаляти, однак 
я не пішла на цю операцію. Так, починаючи 
з вересня 2013 р., я вже не могла самостій-
но нічого робити, ні їсти, з’явилася сильна 
слабкість. Після цього я звернулась до діль-
ничного онколога, який мене скерував в он-
кодиспансер. Звідти мене направили в 5-ту 
лікарню, що на Чупринки, 45. І 19 вересня 
я лягла в лікарню. Проте так склалося, що 
на наступний день мені прийшло повідо-
млення на операцію з видалення катаракти, 
оскільки я стояла на черзі на цю операцію. 
Тому вже 20 вересня я змушена була ви-
писатись із 5 лікарні, повідомивши лікаря, 
що прийду після операції. Однак Бог поке-
рував інакше. Скільки разів я намагалась 
знову піти в лікарню, та на моєму шляху за-
вжди стояли якісь перепони. Тоді я вкотре 
усвідомила: «Допоможе лише Бог!» І в кінці 
грудня 2013 р. сталося чудо. Ставши в сво-
їй хаті навпроти образу Ісуса Христа «Від-
крите Серце Ісуса», я приклала дві руки до 
Серця Ісусового. Після цього я поклала руку 

на місце, де була пухлина, потримавши 5-10 
хвилин. Опісля, пощупавши пухлину, її не 
стало… Моєму здивуванню і радості не було 
меж. Таким же способом зникли пухлини, 
які були на двох грудях. Я знала, що весь цей 
час лише віра в Бога давала мені сили жити 
далі і мати надію в серці на видужання.

Господь Бог не залишав мене і надалі. Так, 
в січні 2014 р. під час Служби Божої в храмі 
Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, 
сталося ще одне чудо. Я отримала благодать 
від Ісуса Христа, що зображений на Хресті в 
церкві: мене тричі кольнуло в жовчний мі-

Зцілення люБов’ю іСУСА хРиСтА
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хур, після чого каменів в ньому не стало. Та-
кож мене дуже боліла права нога, на ній була 
пухлина. Та Бог і тут втрутився, відкривши 
мій розум: під час Служби Божої, коли ви-
голошують «Святий Боже, Святий Кріпкий, 
Святий Безсмертний…» я зняла черевичок 
і перехрестила ногу – біль і пухлина тут же 
пропали. 

Силою віри і любові до Ісуса Христа я та-
кож позбулася пухлин на хребті, пропала 
вільна рідина у животі і біля печінки, ерозія 
кишечника, 12-палої кишки. Після того, як я 
торкалася руками образу Ісуса Христа, а по-
тім прикладала до ніг, вони перестали пухну-
ти, а мозолі вже не болять. Окрім того, у мене 
були обморожені вуха – після чудодійної 
благодаті Ісуса Христа зникла біль у вухах. 
Притуливши руки до Розп’яття Ісуса Христа 
та усіх своїх органів з голови до пальців ніг, 
у мене зникла слабість, втома, налагодився 
сон, суглоби в ногах перестали боліти. 

Ісус Христос завжди виявляв свою бла-
годать наді мною і ніколи не залишав мене. 
Одного дня 2012 р. у мене піднялась темпе-
ратура тіла до 40°. Я підігріла свячену воду і 
натерла нею груди і руки. Зранку температу-
ра знизилась до 36.6°. Не залишав мене Ісус 
і у моїх найменших потребах. Після прикла-
дання Розп’яття Ісуса Христа пропала біль 
на згині правої руки. На середньому пальці 
лівої руки утворився нарив, – після прикла-
дання Розп’яття з вервички зразу зник біль 
і все загоїлося. Таким же способом пропав 
біль від опіку і ранка від побутових засобів 
на праві руці, а також я позбулася варикозів 
на лівій нозі. 

На спині з лівої сторони я постійно від-
чувала холод, а в січні 2014 р. у мене сильно 
простудились плечі, після чого вони дуже 
боліли. Коли я приклала спину до образу 
Ісу са Христа, біль і холод пропали. В берез-
ні 2014 р. я отруїлась свіжими огірками і по-
мідорами, що спровокувало сильні набряки 
ніг. Але і тут не обійшлося без допомоги Ісуса 

Христа. Після натирання ніг свяченою во-
дою, слідів від набряків не стало. 

Спаситель наш Ісус Христос супроводжував 
мене і надалі, зцілюючи своєю любов’ю. В серпні 
2015 р. на моїй правій руці утворилася бешиха 
(так звана «рожа») – рука стала червоного кольо-
ру, набрякла і дуже боліла. Чудо зцілення від цієї 
хвороби сталося в церкві «Собору Івана Хрес-
тителя». Після миропомазання, яке здійснив 
о. Тарас Бублик, так звана рожа зникла. 

Щодня у мене дуже погіршувався зір – 
це сталося ще після операції на катаракту 
(2013  р.). У мене з’явилися побоювання про 
повторне оперативне втручання. Та Господь 
знову втрутився в цю ситуацію. Отець Дми-
тро Майкут у цій же церкві «Собору Івана 
Хрестителя» вділим мені таїнство миропо-
мазання і зір зразу відновився.

Підтвердження Своєї присутності у моє-
му житті Господь виявив і у райдужному небі 
одного літнього дня і вечора. це сталося дві-
чі. 28 липня 2014 року після Богослужіння у 
церкві «Собору Івана Хрестителя» я вийшла 
з жінками присісти на лавочку. Коли я розпо-
відала їм про свої зцілення, одна з них пере-
била мене, щоб ми подивились на сонце. Під-
нявши очі, ми були здивовані від його краси: 
воно було райдужне, різнокольорове, яскра-
ве. Від такої дивовижності я зірвала собі зір, 
але він поступово відновився. 

Наступного року, 22 липня 2015 року о 
19.50 год. я вдруге побачила райдужне сонце, 
але воно вже тоді пливло по небу. Я спосте-
рігала за ним 1,5 год, поки воно не зайшло за 
сусідні будинки. Вже вдома я знову згадала 
про небо, там я побачила місяць, він був чер-
воного кольору.

«Прийдіть до Мене всі втомлені й обтя-
жені, і Я вас облегшу», – так до себе запро-
шує Ісус Христос. Він дає надію безнадійним, 
Він забирає усі страждання і болі. Ісус – наш 
Спаситель. Потрібно тільки зробити перший 
крок – повірити у Його всеосяжну любов до 
нас і станеться чудо. 

47
український  
католицький 
часопис

жовтень 2016 вЧимосЯ з ЖиттЯ



ЗА вСе тоБі я ДяКУю!
 Хочу подякувати Богу і Матері Божій 

Неустанної Помочі за особливі ласки, ви-
явлені до мене. Наприкінці серпня цього 
року потрапила у лікарню з небезпечним 
для життя діагнозом. Завдяки молитвам 
людей, які молилися за мене, вдалося 
уникнути операції та подолати загрозу. 

Особливо дякую о. Володимиру Кусо-
му, ЧСВВ та товариству “Містична тро-
янда” за молитовну підтримку, а також 
парафіянам церкви св. Андрія у Львові 
за численні молитви. 

Анна,  
м. Львів

 Слава Ісусу Христу!
Складаю подяку Всемилостивому 

Господеві, Пресвятій Богородиці, св. ап. 
Юді-Тадею, своєму Ангелу-Хоронителю 
і всім святим за вислухані молитви для 
мене і моєї сім’ї.

Юля Кутинська,
м. Золочів

 Хочу висловити щиросердечну по-
дяку Господу Богу, Пресвятому Серцю 
Ісуса, Непорочному Серцю Марії, Анге-
лу-Хоронителю, святому Антонію з Па-
дуї, святому Папі Івану Павлові ІІ за всі 
отримані Божі Ласки, за постійну допо-
могу, підтримку і пораду у важких жит-
тєвих ситуаціях для мене і моєї родини.

Щира молитва, сильна віра – поміч у 
безнадійних ситуаціях!

Віддаю БОГОВІ низький поклін, честь 
і славу!

З повагою та любов’ю
Леся, м. Львів 

 Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє часопису «Місіо-

нар!» 
Хочу щиросердечно подякувати від 

себе і своєї родини Ісусові Христові, 
Пресвятій Богородиці, небесному за-
ступнику св. Юді-Тадею, благословен-
ній Анні-Марії Таїджі і всім святим до 
кого молилася моя родина за отрима-
ні ласки та за вислухані молитви для 
моєї внучки Вікторії. Бо знаю і вірю, що 
тільки сила Божа допоможе. За все Тобі 
я дякую, Ісусику, бо ранами Твоїми ми 
зцілені.

Мирослава,
м. Золочів, Львівська обл. 

 Шановна редакціє «Місіонаря». На 
сторінках Вашого журналу хочу висло-
вити подяку Милосердному Господу 
Богу, Сину Божому – Ісусу, Пресвятій 
Богородиці, а також чудесному заступ-
нику у безнадійних обставинах Юді-
Тадею. Безмежно вдячні з чоловіком за 
заступництво Юди-Тадея і за вислухані 
молитви, дякуємо за маленького синоч-
ка і ласку Божу батьківства, яку нам по-
дарував Бог.

З глибини всього серця дякуємо,  
просимо прощення за гріхи 

 і за ласку навернення…
З любов’ю і вдячністю

Орися Дорота

P.S. Завжди буду просити помочі  
у важких обставинах в Юди-Тадея, 

 бо знаю, що він вислуховує наші просьби  
і допомагає!
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 Висловлюю свою безмежну подяку 
Святому Апостолу Юді-Тадею та Отцю 
Падре Піо за отримані від них ласки, 
за опіку, віру, силу, підтримку у важких 
хвилинах, за те, що здійснювались всі 
прохання. Кілька років тому ці молитви 
мені подарували подруги. Ми з чолові-
ком жили 5 років, а дітей все не було, та 
дякуючи Дев’ятниці до Святого Апосто-
ла Тадея та Отця Падре Піо (я молила-
ся їх з липня, а в жовтні вже знала, що 
вагітна), в нас народилася донечка, а че-
рез рік ще одна. Зараз нашим дівчаткам 
5 років і 4 роки. Ми дуже щасливі, що 
вони у нас є. 

Наталя,  
м. Дрогобич

 Шановна редакціє «Місіонаря».
Хотіла б подякувати через журнал 

Господу Богу і Пресвятій Трійці Єдиній, 
Матінці Божій, св. Юді-Тадею, св. Йоса-
фату, св. Антонію Падевському, бл. Ми-
колаю Чернецькому, о. Піо, архангелу 
Михаїлу і ангелам хранителям за отри-
мані ласки та оздоровлення!

Особливу вдячність висловлюю Пре-
чистій Діві Марії, цариці Святої Верви-
ці у Помпеях за оздоровлення мого сина 
від раку простати.

Я молилась за нього Помпейську 
Дев’ятницю і замовляла Служби Божі 
«Климентинки»,а також відмовляла вер-
вицю Визволення, Дев’ятниці до Бого-
родиці, що розв’язує вузли та до Божого 
милосердя! Щодень відмовляла по 20 
таїнств, керуючись Вашим журналом за 
грудень 2015 р.

З повагою,  
Розалія,  

член Апостольської молитви,  
м. Дрогобич

 Слава Ісусу Христу!
Минуло багато часу з цієї пори, коли 

я пообіцяла скласти щиру подяку через 
журнал «Місіонар» Всемогутньому, все 
милостивому Богу в Тройці святій єди-
ному Отцю, Синові і Святому Духові, Ма-
тінці Божій, що розв’язує вузли, св. Ангелу 
Хоронителю, св. Анні, св. Роману, св. Йо-
сифові і св. Миколаю Чудотворцю і всім 
святим за вислухані молитви і допомогу.

У доньки були складні пологи. Я зате-
лефонувала о. Віталію, ЧСВВ, який разом 
з іншим священиком був далеко в горах, 
щоб помолився за щасливі пологи. Також 
отець попросив інших священиків-мона-
хів, щоб молилися в цьому наміренні. І 
так із Божою молитвою моя донька успіш-
но народила здорову дитинку, якій 10 ве-
ресня цього року виповнилося 5 рочків. 
Назвали її Анною. І з того часу вона має 
в небі свою заступницю. Особливу подя-
ку складаю Головному редакторові о. Ві-
талію, ЧСВВ, що так ревно молився, і Бог 
вислухав його щирі молитви, і моя доне-
чка щасливо народила дитинку. Також 
дякую всім священикам і братам ЧСВВ за 
щирі молитви, мою доню й онучку.

Хочу звернутись до всіх людей: мо-
літься, благайте у Бога, вірте у чудо Гос-
поднє, і Бог вас не покине. Дякую редак-
ції часопису «Місіонар» за можливість 
написати подяку.

З повагою 
Романна з родиною

с. Підгір’я, Золочівський р-н, Львівська обл.

P.S. (від Редактора) Загадкові дороги Божого Провидіння і 
милосердю Його немає меж! Складаю безмежну подяку від 
себе сьогодні Всемогутньому Творцеві, Матері Божій, всім 
небесним заступникам за дар життя маленької Анночки, 

якій нещодавно виповнилося 5 рочків. Нехай повний 
Милосердя й Любові Господь провадить її дорогою життя і 
хоронить від усього зла, дає здоров’я, сили, і огортає своєю 

Добротою і Ласкою на многії і благії літа!
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КРоСвоРД «виБеРітЬ Слово»
(впишіть в кросворд вказані слова)

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ВЕРЕСНІ 2016 РОКУ:

ГОРиЗОНТАЛьНО: 2.«Барка». 5.Бельмопан. 8.Бадені. 9.«Буквар». 12.Білас. 13.Банан. 
16.Барон. 17.Барій. 20.Білаш. 21.Бучач. 24.Бесіда. 25.Бронте. 27.Будильник. 28.Бонна.
ВеРТиКАЛьНО: 1.Брама. 3.Берег. 4.Байка. 6.Бажан. 7.Багач. 10.Білозір. 11.Барабан. 
14.Бар. 15.Біт. 18.Балет. 19.«Буття». 22.Бічуя. 23.Борис. 26.Бланк.

Підготувала Леся ШТИКАЛО

5 ЛІТЕР: АМВОН, АНГЕЛ, ІБСЕН, ІНДІЯ, КЕЛІЯ, КНИГА, КОЗАК, ЛІЛЕЯ, МАРТА, ОБЛІК, ОМЕГА, РАДІО, СОПОТ, ТАВОР, ХІТОН, ЮНОНА.
6 ЛІТЕР: АДЕНІТ, АНАДИР, ВАТМАН, ГІТАРА, ГОТИКА, КАНАДА, ОКСАНА, СТАТТЯ.
7 ЛІТЕР: АДВОКАТ, АЙСБЕРГ, АЛФАВІТ, АНТИФОН, ВЕСЕЛКА, КАРАКАС, ЛИСЕНКО, НАТАЛКА, НІАГАРА, ОРХІДЕЯ, ПРИНЦИП.
9 ЛІТЕР: АРГЕНТИНА, БІОГРАФІЯ, ВЕРХОВИНА, ЗДІБНІСТЬ, ЛАВРЕНТІЙ, СЕРЦЕВИНА, СКОВОРОДА, ТИТАРЕНКО.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,  
у вересні  2016 року надіслав:

бр. Степан ДУБАН, ЧСВВ,   
с. Підгірці, Бродівський р-н, Львів. обл.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖцЯ!

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.10.2016  та отримайте  ПРИЗ!


