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Вірність поклику ісуса
Слава Ісусу Христу!
Радо вітаю Вас, дорогі наші читачі! І традиційно на цій першій сторінці 

запрошую Вас до духовної роздуми, на цей раз над вірністю Божому по
кликанню.

Кожна річ у світі має своє призначення. Сонце, дощ, повітря, вода, вся жива 
і нежива природа за премудрим замислом Творця мають свою незамінну роль 
у цілому творінні. Тим більше людина – вінець всього творіння – має в цьому 
світі своє покликання від Бога. Передусім покликання – це дар Божої любові 
до нас, це дар талантів, якими користується для свого добра кожен із нас. І за це 
належиться Богові безмежна вдячність від нас. Чи не так?

Треба сказати, що першим даром від Бога є покликання до життя. Бог з 
любові кличе людину до життя з надією, що вона його не змарнує. Тому ві
рність цьому загальнолюдському покликанню полягає в пошані до свого й 
чужого життя. Це дар. Ми його отримали не за наші заслуги, але виключно 
з Божої любові до нас. 

Божий Син приходить на Землю з єдиною метою: продовжувати кликати і 
запрошувати розсіяних дітей Божих до дому, в якому приготовані для кожно
го місця. Спаситель кличе учнів, запрошує іти за Ним, взявши на плечі хрест і 
ступаючи вузькою, не широкою дорогою. Всі ці труднощі прямування за Ісу
сом випливають з вірності Божому покликанню. Вірність дорого коштує! Ми це 
знаємо з повсякденного життя. Наприклад, скільки треба натерпітися, щоб збе
регти вірність у подружньому покликанні, до якого також покликав Господь. 
Кривда, невигоди, спокуси, непорозуміння в сім’ї – часто спонукують зійти з 
дороги вірності, полегшити собі життя, стати на ширшу дорогу. І в таких ви
падках справджуються слова Христа: «Хто хоче спасти своє життя, той його 
погубить; а хто своє життя погубить ради Мене, той його знайде» (Мт. 16:25). 

Кожен в житті має своє особисте покликання від Бога: в подружньому 
чи безженному стані, хтось більше служить у Церкві, хтось у школі, а хто в 
лікарні, хто на підприємствах, а хтось мусить виконувати Боже покликан
ня непомітно для всіх вдома. Хто б ми не були, щоб не робили, пам’ятаймо, 
треба передусім бути Людиною, бо ми народилися людиною – такий задум 
Божий; і виконувати своє служіння, до якого нас покликав Господь, як
найкраще: старанно, з любов’ю, використовуючи всі дані нам Богом дари і 
можливості. Якщо ти лікар – будь добрим лікарем. Якщо ти вчитель – будь 
добрим вчителем. Якщо ти священик – будь добрим священиком. Бабця чи 
дідусь? – Будь якнайкращим для тих, хто живе біля тебе, хто тебе потребує, 
твоєї доброти і любові. Тоді збережеш вірність Богові і Його святому по
кликанню, почуєш радісні слова Христа: «Гаразд, слуго добрий і вірний. У 
малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана 
твого» (Мт. 25:21). За вірність Богові не дають медалі – бо це є слава люд
ська; а Господь обіцяє нам щось краще: «Будь вірний до смерти, і дам тобі 
вінець життя» (Одкр. 2:10). Для цього варто жити, вмерти… і любити.   
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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 листопад–Грудень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

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.

ГРУДЕНь
ЗАГАЛьНиЙ: Щоб у всьому світі викорінити 
залучення дітей до участі в бойових діях.
ЄВАНГЕЛІЗАцІЙНиЙ: Щоб європейські 
народи по-новому відкрили красу, доброту 
й істину Євангелія, яке дарує радість і надію 
в житті.
МІСцЕВиЙ: За викорінення індивідуалізму 
та за бажання батьків залучати дідусів і 
бабусь до виховання внуків. 
ПОКРОВиТЕЛь: преп. Сава Освященний.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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наМіри апостольстВа МолитВи на грудень
(З благословення Святішого Отця)

Підготував о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

Війна ніколи не проходить мимо… Так 
було і 22 червня 1941 року, коли люди за
ймалися звичними для себе справами. 
Школярі готувалися до випускного вечора. 
Дівчата будували курені і грали в «дочки
матері», непосидючі хлопчаки скакали вер
хи на дерев’яних кониках. І ніхто не підо
зрював, що і приємні клопоти, і завзяті ігри, 
і багато життя перекреслить одне страшне 
слово – війна. У цілого покоління, народже
ного з 1928 по 1945 рік, вкрали дитинство. 
«Діти війни» – так називають сьогоднішніх 
5976річних людей. І справа тут не тільки 
в даті народження. Їх виховала війна. Під 
час Другої світової війни, часто були випад
ки, коли діти вели бойові дії в регулярній 
армії. Часто знаходили дітей в розорених 
і спалених селах. Осиротілих поміщали в 
спеціально створені під час війни дитячі 
будинки, але іноді хлопчаків включали в 
активні бойові підрозділи, де вони отриму
вали зброю. Подібні історії можемо чути по 
різних кутках світу. Вже більше 2ох років 

Загальний: Щоб у всьому світі викорінити залучення дітей до участі в бойових діях.

українські діти є свідками боїв внуків тих, 
хто колись плічопліч захищав свою зем
лю від спільного ворога…

В Італії, недавно, з’явилась книжка 
«Папа Франциск пише дітям», у якій він 
відповідає на запитання, надіслані від ді
тей із різних країн світу. До книжки уві
йшли тридцять листів із запитаннями від 
дітей із п’яти континентів. Окремі дитячі 
листи стосуються болючих тем страж
дання і війни. Нігерійський хлопчик ці
кавиться в Папи, як би він міг вирішити 
конфлікти у світі. «Я не можу вирішити 
конфлікти світу, – зізнається Святіший 
Отець, – але ти і я можемо спробувати 
зробити цей світ кращим. Необхідно пере
конати всіх, що найкращий спосіб виграти 
війну – це не починати її. Це непросто, я 
знаю. Але я пробую. Спробуй і ти». Спро
буймо й ми, поширюючи мир і любов в 
родинах, в спільнотах, викорінити зло і 
ненависть, уповаючи на милість і волю 
Божу...  

Як Церква має говорити зі світом, який 
забув про Бога? Чи може сама Церква мі
нятися і наскільки? На ці запитання знає 
відповіді голова Папської ради сприян
ня християнській єдності кардинал Курт 
Кох. За його словами, Церква в Європі 
зараз переживає не найкращі часи. «Не
ймовірний тиск секуляризації» ставить її 

перед «найбільшим викликом: вона має 
бути, з одного боку, вірна корінню, а з ін
шого боку – бути сучасною. Це створює 
неймовірне напруження. Якщо Церква 
залишиться вірною тільки своїм тра
диціям, вона ризикує перетворитися на 
музей. Якщо ж захопиться тільки сучас
ністю, перетвориться на хамелеона (як 

Євангелізаційний: Щоб європейські народи по-новому відкрили красу, доброту й істину 
Євангелія, яке дарує радість і надію в житті.

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Місцевий: За викорінення індивідуалізму та за бажання батьків залучати дідусів і бабусь 
до виховання внуків.

Стосунки внуків і бабусь можуть бути 
різними. Одні бабусі щоденно піклуються 
про своїх внуків, особливо, коли усі три 
покоління проживають разом. Часто вну
ки бачать своїх бабусь на вихідні чи ка
нікули. Деякі батьки влаштовують своїм 
дітям побачення лише на великі свята. Чи 
мають бабусі та дідусі брати участь у ви
хованні внуків і як ця участь має прояв
лятися? Є звичайні, активні і відсторонені 
бабусі й дідусі. Які є недоліки і переваги? 
Передусім, погляди на виховання у серед
нього та старшого поколінь можуть кар
динально відрізнятися. До того ж, різниця 
у віці. Чомусь балують дітей, як правило, 
саме бабусі й дідусі, які свого часу, як не 
парадоксально, нерідко були самі сувори
ми батьками. Взагалі, питання про те, чи 
варто балувати дітей, дуже неоднозначне. 
Але бабусям слід звернути увагу на те, що 
дуже часто вони орієнтовані, перш за все, 
не на розвиток та виховання дитини, а на 
збереження її хорошої фізичної форми та 

гарного настрою, так як бояться, що ця 
«тендітна маленька істота не витримає су
ворих умов нашого життя». Вони «залас
кують» та балують дитину настільки, що 
ризикують серйозно зіпсувати їй характер 
і подальшу долю. Типового розбалувано
го, бабусиним вихованням, малюка видно 
здалеку – самовпевнений, не звик знати ні 
в чому відмови, до п’яти років не вміє са
мостійно вдягатися, він навіть дивиться 
на всіх, як «пуп землі». У школі такій дити
ні доведеться страждати, адже їй вкажуть 
на її місце, або вона продовжуватиме вва
жати інших дітей нижчими за себе. 

Поряд із цим «списком» недоліків, є ще 
вагомі переваги бабусиного виховання. 
Побутові зручності. У бабусь є досвід і, в 
ідеалі, мудрість: вони можуть підтримати 
молодих розгублених батьків, дати цінну 
пораду, вберегти від неправильних кроків 
по догляду за дитиною. Перший час після 
пологів бабусі просто незамінні, вони до
помагають молодим мамам ввійти в нову 

відомо, він змінює колір залежно від се
редовища, а якщо говорити про кольори 
в політичному сенсі (червоний, зелений), 
буде ще більше видно небезпеку такого 
підходу). Ми маємо «розрізняти знамен
ня часів», але не можемо пристосовувати
ся до часу», – зазначає кардинал Кох.

Як проповідувати, щоб бути почути
ми? «Ми, християни, мусимо сьогодні 
заново навчитися формулювати свої по
зитивні цінності. І тільки на цьому тлі 
говорити про те, що нам не подобається 
в сучасному світі. Якщо християнство 
буде асоціюватися тільки з заборонами, 
це нікому не допоможе. Наприклад, чому 
ми виступаємо на захист сім’ї? У цьому 

контексті якраз зрозуміло. У цьому – за
вдання нової євангелізації», – наголошує 
кардинал. Говорячи про тенденції секу
ляризації, він зауважує: «Люди в значній 
мірі втратили відчуття Неба, відкритого 
для них. Такі люди неминуче починають 
шукати небо на землі. Для цього у них є 
три можливості: розвага, робота і любов. 
Для християнських Церков немає нічого 
більш важливого, ніж проголошувати 
відкрите Небо. Відкритість нашого зем
ного життя до трансцендентного – го
ловна звістка християнських Церков 
сьогодні». Тобто, всі християни мають 
свідчити про Бога, щоб перемінити світ і 
наблизити кожну далеку душу до Бога.  
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Покровитель: 

преп. сава освященний
Преподобний Сава Освященний 
народився в V ст. у Каппадокії в побожній 
християнської сім’ї Йоана та Софії. Його 
батько був воєначальником. Від’їхавши 
у службових справах до Александрії, він 
узяв із собою дружину, а п’ятирічного 
сина залишив на опіку дядькові. Коли 
хлопчику йшов восьмий рік, він вступив 
до монастиря святої Флавіани, що був 
поблизу. Обдарований хлопчик скоро 
навчився читати і добре вивчив Святе 
Письмо. Даремно батьки вмовляли святого 
Саву повернутися у світ і вступити в шлюб. 
У 17 р. він прийняв чернечий постриг і так 
досягнув успіху в пості і молитвах, що був 
удостоєний дару чудотворення. 

В обителі із строгим уставом пробув препо
добний Сава послушником до 30річного віку. 
Згодом Настоятель благословив преподобного 
Саву зачинитися в печері: лише в суботу свя
тий полишав усамітнення і приходив до обите
лі, брав участь у Богослужінні і споживав їжу. 
Через деякий час св. Сава оселився в печері 
поблизу обителі преподобного Герасима Йор
данського. Через кілька років до преподобно
го Сави почали збиратися учні – всі, хто хотів 

чернечого життя. Так виникла Велика Лавра. 
За вказівкою з Неба (через вогняний стовп) 
ченці облаштували в печері церкву.

Преподобний Сава заснував ще кілька 
монастирів. Багато чудес були явлені за мо
литвами преподобного Сави: посеред Лаври 
забило джерело, під час посухи пролився ряс
ний дощ, відбувалися зцілення хворих і біс
нуватих. Святий мирно переставився до Бога 
в 532 році. 

роль і зжитися з нею, відпочити та навчи
тися поводитися з малюком. До того ж, 
бабуся – своя, рідна, залишити на деякий 
час на неї дитину спокійніше, ніж на чужу 
людину. 

Саме бабусі й дідусі вчать внуків мо
литися й прищеплюють любов до Бога. 
Вони – головні та найнадійніші помічни
ки батьків. Вони завжди з радістю поси
дять з онуками, якщо батьків немає вдома. 
Вони візьмуть дітей пожити до себе, коли 

ті хворіють, і будуть ретельно їх лікувати, 
аби мама могла не брати регулярно лікар
няний. Вони не лише не беруть з батьків 
гроші за цю нелегку працю, а ще й нама
гаються допомогти матеріально, відрива
ючи від себе той мізер, котрий називають 
пенсією. Вони люблять дітей безкінечно 
щиро. Тому, дорогі батьки, кажімо: “Спа
сибі Вам, бабусі й дідусі, за це і низький 
уклін. І за ваші мудрі поради теж велика 
подяка”.  
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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 грудень

Чи
СЛ

О

ДЕ
Нь ПОКРОВиТЕЛь ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНь

1 чт Мучч. Платона і Романа за священиків і єпископів
2 пт Прор. Авдія; муч. Варлаама надолуження Найсв. Серцю Христовому за усі зневаги
3 сб Передсв. Введення. Преп. Григорія Декаполіта за поширення Апост. Молитви в Україні
4 нд  Введення в храм Пресв. Богородиці за покликання до монашого життя
5 пн Ап. Филимона і тих, що з ним за українську армію
6 вт Свв. Амфілохія і Григорія, єпп. за полеглих Героїв АТО
7 ср Вмуч. Катерини; вмуч. Меркурія за молодь, яка відійшла від Церкви
8 чт Свщмч. Климента, Папи за покинутих батьками дітей
9 пт Преп. Аліпія, стовпника за біженців

10 сб Вмуч. Якова Персіянина; преп. Паладія за кращу долю України
11 нд Препмуч. Стефана Нового; муч. Іринарха за самотніх і одиноких людей
12 пн Мучч. Парамона і Філумена за католицькі ЗМІ
13 вт † Ап. Андрія Первозванного за атеїстів
14 ср Прор. Наума за сектантів, за їхнє повернення у лоно Церкви
15 чт Прор. Авакума за місіонерів
16 пт Прор. Софонії за катехитів
17 сб Вмуч. Варвари; преп. Івана Дамаскина за провід Святого Духа у християнських спільнотах
18 нд † Преп. Сави Освященного за чистоту і вірність у подружжі
19 пн  Миколая Чудотворця, аєп. Мир Ликійських за любов до ворогів
20 вт Св. Амвросія Медіоланського на подяку Богові за всі ласки 
21 ср Преп. Патапія за українську молодь
22 чт  Непорочне Зачаття Пресв. Богородиці за навернення грішників
23 пт Мучч. Мини, Єрмогена й Євграфа за Ревнителів Апостольства молитви
24 сб Преп. Даниїла Стовпника за знедолених й обділених щастям
25 нд Св. Спиридона, єп. Трімітійського за наркозалежних
26 пн † Мучч. Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста за померлих рідних і близьких
27 вт Мучч. Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія, Калиніка за подолання корупції в державі
28 ср Свщмч. Елевтерія; преп. Павла за мир у всьому світі
29 чт Прор. Агея за християнське розуміння інтимних стосунків
30 пт Прор. Даниїла й Ананії, Азарії й Мисаїла за одиноких матерів 
31 сб Муч. Севастіяна й ін. за людей з черствим серцем
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уроЧистЕ прийнЯттЯ ноВих ЧлЕніВ 
апостольстВа МолитВи В М. саМборі

Напередодні свята Різдва Пресвятої Бого
родиці 20 вересня у м. Самборі, храмі Різд
ва Пресвятої Богородиці, відбулися нічні 
чування, в яких дієву участь беруть члени 
Апостольства Молитви. Самбірське Апос
тольство Молитви нараховує понад 150 чле
нів. Воно було засноване в 1995 р. У витоках 
Апостольства молитви стояла п. Ірина Ли
сович, яка відійшла у вічність 10 років тому. 
Апостольство Молитви поширює набожність 
до Серця Христового. Стараннями апосто
ляту проводяться практики почитання пер
шої п̀ ятниці та неділі місяця. Кожний член 
Апостольства Молитви бере активну участь 

у прощах: Крехів, Жовква, Лаврів, Погоня, 
Гошів, Боянець та ін. Багато членів відвідує 
святі місця за кордоном: Меджугор’є, Свята 
Земля, Фатіма, Люрд, Ченстохова, Ватикан. 
Члени Апостольства Молитви моляться 
за Україну, владу, священиків, навернення 
грішників, родини, а також за душі в чисти
лищі та наміри Святішого Отця. Самбірське 
Апостольство Молитви відвідує хворих і по 
можливості надає духовну і матеріальну до
помогу. 

Апостольство Молитви запросило на 
нічні чування о. Віталія Попадюка, ЧСВВ. 
Чування розпочалось Молебнем до Серця 

«Твому Серцю, Спасе мій, 
честь складає весь наш край»
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Христового, під час якого відбулася посвя
та 40 нових членів Апостольства Молитви. 
Ось і настав зворушливий, незабутній мо
мент посвяти. Вишиванки, запалені свічки 
створили святковий настрій. Щира і під
несена молитва пройняла всіх присутніх. 
Отець Віталій вручив всім новоприйнятим 
членам Апостольства Молитви вписові 
листи, образки та медалики із зображен
ням Серця Христового. Після завершен
ня Молебня, нічні чування продовжились 
урочистим виставленням й Адорацією 
Найсвятіших Тайн і завершилися Святою 
Літургією. Вітальні слова о. Віталія Попа
дюка до новоприйнятих членів Апостоль
ства Молитви були палкими, щирими, і 
такими справжніми, які глибоко запали в 
наші серця. Отець Віталій дав нам велике 
заохочення до духовного та апостольсько
го життя, гідного почитання Найсвятішого 
Серця Ісусового. З яким глибоким трепетом 
щеміли наші серця, коли о. Віталій назвав 
нас апостолами Ісуса, апостолами молитви 
та посвятив Божому Серцю. Ми усвідоми
ли, що Ісусове Серце – це виразний символ 
любові Бога до людини. І ця любов є най
гарячішою, найсвятішою та найчистішою. 
В наших серцях щодня повинно зростати 
бажання святості, служіння ближньому. 
Любляче Серце Спасителя об’єднало нас на 

цьому святі в церкві Різдва Пресвятої Бого
родиці у древньому Самборі. 

Щиро дякуємо Господу за отриману лас
ку скласти Ісусові у Божому храмі, в рідному 
місті, покірні свідчення нашої віри. Велике 
спасибі, отче Віталію, за ваше щедре благо
словення, добірне духовне слово, правдиві 
настанови і за запалену любов до Пресвятого 
Серця Христового. Нехай Господь винаго
роджує Вас за плідну духовну працю, додає 
сил, зсилає свої безмежні ласки і невичерп
не Боже Милосердя. З нетерпінням чекаємо 
і запрошуємо Вас на нові духовні зустрічі у 
місто Самбір.  

З вдячністю 
члени Апостольства Молитви м. Самбора
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Лідія КУПЧИК

Відсвяткувала Україна свій 
чвертьвіковий ювілей. Дещо 
урочисто й святково, дещо сумовито 
й ностальгічно, дещо гордо та 
розчаровано… 

25 літ тому сталося! Віковічна мрія бага
тьох поколінь українців, мов нагорода від 
Господа за всі покладені на вівтар цієї мрії 
змагання й жертви, збулася. Маємо Незалеж
ну Українську Державу!

Та швидко минула ейфорія від цього до
леносного звершення. І тепер, немов сніжна 
лавина, накопичуються розчарування і на
рікання. Раз за разом накривають Україну 

чорні хмари несправедливості й беззаконня, 
жорстокості й насилля…

Зараз про негаразди сьогодення, про вади 
сучасного суспільства не говорять хіба що 
абсолютно ліниві й байдужі. Усюди, на різ
них рівнях – від державного й науковофі
лософського і до побутовоповсякденного – 
чуємо про різноманітні проблеми та кризи. 
Чуємо про кризи політичні й економічні, 
кризи тотальні й місцеві, кризи сезонні й 
постійні… 

Та всі ці розмови можна замінити однією 
формулою, всі ці кризи є наслідком лише од
нієїєдиної кризи – кризи моралі. Із кризи 
моралі випливає все: обмани, шахрайства, 
корупція, рейдерство, розкрадання, затри
мування платні, пограбування, вбивства й 

украЇна МоЄЇ МріЇ
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насильства… Втрата моральних засад при
зводить до всіх цих явищ. 

У чому ж причина того, що занепадає мо
раль людства? У мене відповідь одна – у від
ході людей від Бога, у занедбанні, недотри
манні таких, здавалося б, простих Божих 
Заповідей.

І ось тут зароджується моя найзаповітні
ша мрія, – щоб усі громадяни усвідомили 
найвищу сутність – сутність Всевишнього 
Творця, котрий сотворив всесвіт, природу, 
живу й неживу, та найскладніший витвір – 
людину. Щоб усвідомили люди, що Бог – це 
не міф і не лише традиція, а найповніша 
реальність. 

Багато попередніх поколінь, як в Україні, 
так і в усьому світі, намагалися забути про 
Творця світу та Його закони – закони, які 
зобов’язували до любові, добра й справед
ливості. Здавалося, що без цих зобов’язань 
легше жити. А тепер суспільство нарікає, що 
важко досягнути в житті ладу й порядку.

Люди віддалились від Бога, бо їх ціле
спрямовано позбавили знання про Нього і 
Його закони, а, віддалившись, і, не знаючи, 
що Боже вчення – це основа основ, не ви
вчають його. Коло замкнулося! Суспіль
ство, мов сліпе кошеня, що в темноті – і все 
нарікає, все дивується, чому так зле діється 
у цьому світі. 

Отож, мрію я, щоб у нашій країні всі гро
мадяни отримували знання про Бога, щоб 
з дитинства діти засвоювали знання Божих 
заповідей як непомильний дороговказ до 
правильного й праведного життя. 

Коли б кожен громадянин дотримувався 
таких простих і гуманних заповідей, як «не 
убий», «не свідчи ложно», «не посягай на 
чужу власність», «не затримуй платні», «не 
шахруй», «люби ближнього свого, як себе 
самого», – яким ідеальним стало би люд
ське суспільство! 

Звичайно, ідеальне суспільство, ідеальні 
люди – це утопія. Та все ж, мріється…

Я не схильна дивитися (а тим більше за
хоплюватися), як живуть інші народи. Я 
мрію, щоб Україна, якій Бог дарував такі 
щедрі дари, як розкішну й різноманітну 
природу, добрий клімат, родючі землі, стра
тегічно важливе місце між Європою і Азією, 
великі людські здібності й можливості, на
вернулася до Господа Бога та жила за Його 
основоположними законамизаповідями.

Я мрію, щоб українці пізнали Бога та 
сповнилися основною Його засадою – 
любов’ю. Любов’ю до Бога, до Вітчизни, до 
природи та до всіх людей. Коли любов (а не 
прагнення наживи!) почне керувати нами, 
то й усі негаразди зникнуть.

Україна моєї мрії – це дружня родина 
всіх громадян, родина, що складається з 
мільйонів щасливих сімей, створених на 
міцному фундаменті любові, яку заповів 
людству Ісус Христос, вчення якого пізнала 
наша країна, коли Великий князь Володи
мир охрестив народ руський і запровадив 
християнство державною релігією Київ
ської Русі. 

Для нас св. Володимир Великий – це сим
вол і програма. Символ зобов’язує нас до 
мужньої боротьби за Володимирову віру на 
його землях; а для будівничих української 
державності він мусить бути програмою, 
яка зобов’язує будувати державу на осно
вах християнства, бо тільки християнська 
Україна буде сильною і довготривалою.

Та чомусь наші державні мужі того не 
хочуть розуміти. Не вигідно? Приємніший 
культ багатства й розкоші?

Я ж у мріях своїх уявляю, як зростають 
українські діти в атмосфері любові й взаєм
ної поваги поміж своїми батьками, з ранніх 
літ бачать приклади ніжних відносин, вза
ємодопомоги й підтримки. 

Далі дітки, насичені родинною любов’ю, 
йдуть до шкіл, де одним з основних пред
метів є вчення про Бога та Божі Заповіді 
(як це було в Західній Україні в дорадян
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ський період). Діти здобувають наукові до
кази існування Всевишнього Творця, тобто 
знання, які були насильно приховані без
божною комуністичною системою. Усвідо
мивши себе, як сотворіння Боже, діти пе
реймаються необхідністю дотримуватися 
Божих заповідей. І вже не можуть підняти 
руку на свого ближнього, не можуть взяти 
чужу річ, не можуть обманювати, не мо
жуть оскверняти свою мову брудним сло
вом. Натомість їм, на основі Божих законів, 
цілеспрямовано прищеплюють знання ети
ки, етикету, ввічливості. І вже діти, йдучи 
вулицею, не кинуть під ноги сміття, не під
німеться їхня рука, щоб спаскудити так 
званими графіті відремонтований фасад 
будинку, не зламають в парку деревце, не 
зірвуть бездумно квітку з клумби. З юних 
літ полюблять красу, чистоту, мистецтво. 
І самі стануть красивими, акуратними, з 
почуттям смаку й власної гідності. А спо
внившись власної гідності, не принизять 
себе брудною лайкою, брутальністю чи 
якимись непристойностями. 

Так гармонійно розвиваючись, досягати
муть справжнього інтелекту, який в свою 
чергу спонукатиме підростаюче покоління 
прагнути глибоких знань. Не ганятимуться 
молоді люди за фальшивими дипломами, а 
наполегливо збагачуватимуться знаннями 
та прагнутимуть використовувати їх на ко
ристь не лише собі, а для загального блага. 
Для інтелектуально багатої людини роз
ширяться духовні горизонти, зникне обме
жена заклопотаність власним добробутом 
і комфортом, з’являться бажання до здій
снення великих справ для розквіту сво
єї Вітчизни, до ушляхетнення людства. А 
шляхетні люди не зможуть не те, що крив
дити слабших, а, взагалі, бути байдужими 
до потреб бідніших. І такі почуття, як ми
лосердя, таке добре діло, як милостиня, які 
так наполегливо проповідував Ісус Хрис
тос, стане внутрішньою потребою людини

християнина. Соромно вже буде розкошу
вати, витрачати кошти на надмірні розваги, 
коли поруч буде людина, що голодує чи не 
має найнеобхідніших речей. Соромно буде 
закликати когось поділитися з бідними, а 
самому цього не робити. Зрештою, зникне 
красива демагогія, а появляться добрі діла.

Саме на добрі діла будуть спрямовані 
здібності, знання й діяння. Люди не га
нятимуться за публічністю й славою, а 
думатимуть, як і чим прозвітують перед 
Всевишнім Творцем після закінчення зем
ного життя. Така задума спонукатиме до 
почуття своєї відповідальності в усіх сфе
рах життя: в сім’ї, на робочій ниві, в грома
дянській позиції. Зникне байдужість і без
думність щодо долі своєї держави, кожен 
відчуватиме себе причетним до її правиль
ного й праведного розвитку. Вже не ліну
ватимуться громадяни прийти на вибори, 
не голосуватимуть «проти всіх», а глибоко 
будуть аналізувати, кому доручити вер
шити державні справи. І не обиратимуть 
450 депутатівдармоїдів, а вибиратимуть 
значно меншу кількість справді народних 
представників, що здатні інтереси держави 
ставити вище своїх потреб і амбіцій, здатні 
жертовно працювати задля всього народу. 
І появляться в Українській Верховній Раді 
(а не парламенті!) представники священи
ків, вчителів, лікарів, тобто людей, які від 
початку вибрали собі професії служіння 
людям. Виборці почнуть аналізувати, які 
життєві пріоритети мають кандидати на 
державні пости. Не плазуватимуть перед 
надмірно багатими, а шануватимуть жер
товних і справедливих людей. А народні 
обранці не принизять себе якимись піль
гами й винятковими правами, а прикра
шатимуть себе щирою турботою про добро 
держави й людей.

Але все це можливе лише при сповід
уванні християнських засад.

Отож, мріється…  
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уніЯ Данила ГалицькоГо  
та йоГо коронаціЯ

У нашій історіографії виразне місце займає 
унія з Апостольською Столицею за часів 
Данила Романовича. ця унія була ефектив-
ною і відзначалась коронацією Данила. Але 
тут не вдасться оминути слушного спо-
стереження, що першим королем України, 
коронованим у самому Римі, був Ярополк-
Петро, син Ізяслава. Якщо подивитися на 
відносини з Римом після схизми Керулярія, 
то видно декілька періодів, різних між 
собою. По-перше, дуже плідними були 
відносини Ізяслава Ярославовича з Папою 
Григорієм VII (1073-1085), які довели до ко-
ронації Ярополка. По-друге, існували дуже 
приязні церковні відносини між україн-
ською єрархією та Римом, відколи введено 
в нас свято перенесення мощей св. Мико-
лая Чудотворця з Мир Ликійських до міста 
Барі, що в Пульї.

А потретє, це участь українського Архиє
пископа Петра в першому ліонському соборі 
1245 р. Наш Архиєпископ склав правовірне 
визнання віри перед Папою та отцями Собору, 
промовляв на Соборі та співслужив з Папою Бо
жественну Літургію. Тоді був Папа Інокентій IV, 
який коронував Данила Романовича. На жаль, 
усі ці три події не тривали довго, а переривались 
і переходили в забуття. Наші літописи мовчать 
про Данилівську унію, вістки про це доходять з 
католицьких джерел – релації «Пляно де Карпі
ні» і папських листів до Данила.

Не випадково Данило звернувся до Риму від
разу після свого повернення від татар, бо йому 
йшлося про політичну допомогу Заходу в бо
ротьбі з татарами. Папа мав на увазі унію, і так 
сталося пізніше, 1439 р. в Флоренції. Політичні 
спонуки мало спричинились до єдності поділе
ного та розсвареного християнства. Вже в часі 
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перебування Данила в Кракові папські посли 
принесли королівську корону й хотіли бачити 
князя Данила, а він їм відповів: «Не годиться 
мені бачитись з вами на чужій землі». Коли Да
нило був у себе, Папа прислав шановних послів, 
які принесли вінець, скиптр і корону, кажучи: 
«Сину, прийми від нас вінець королівства». Да
нило корони не прийняв і вдруге відповів по
слам: «Ворог татарин зле живе з нами, то як я 
можу прийняти вінець без помочі?» Тоді прий
шов посол Опізо й обіцяв допомогу від Папи. 
Мати намовляла князя, щоби прийняв вінець, а 
з ним лядські бояри. Так він прийняв вінець від 
Бога, від Церкви св. апостолів і від св. Петра, від 
Отця свого Папи Інокентія та від усіх своїх єпис
копів. Інокентій виклинав тих, що зневажали 
грецьку віру, та хотів скликати Собор у справі 
правовір’я і з’єднання Церков. Данило прийняв 
вінець у місті Дорогичині, коли пішов на війну з 
сином Львом і зі Сомовитом, лядським князем.

Зі сказаного можна припустити, що Данило 
сумнівався і без ентузіазму погодився прийняти 
корону. Це підтверджує булла Папи Олександра 
II, наслідника Папи Інокентія з 1257 р. В буллі 
Папа закидає Данилові відступництво від Ка
толицької Церкви та невдячність за отримані 
духовні та матеріальні добродійства. Насправ
ді Данило не хотів підкоритися Апостольській 
Столиці в церковних справах. Він пішов за при
кладом світських володарів, яким не подобалася 
перевага Церкви в ділянці інвеститури. Вони ж 
змагали до опанування Церкви для своїх полі
тичних досягнень.

Данило не хотів підкоритися Церкві, а ба
жав керувати в себе, як раніше і як воно існує в 
православ’ї. Тому й характер Данилової унії не 
є тривким – ця унія тривала всього 10 р., була 
укладена лише з політичних мотивів і не могла 
встоятись.

Подібне, як за Данила Романовича, сталось 
у час Флорентійської унії. Початок Собору в 
Флоренції був надійним, а на Собор прибув 
сам цісар Палеолог, всі патріарші Церкви Схо
ду були заступлені в спільних змаганнях за мир 

і єдність. Як візантійці, так і латинники знахо
дять повне порозуміння, підписують декрети та 
спільні рішення Собору. Патріарх Йосиф кладе 
свій підпис на смертному ложі. Царгород за
ймають турки, а єрархи, клір і весь Божий люд 
поділені. Церковний провід відкидає постанови 
Собору, грекам йдеться про військову поміч За
ходу проти турків. 6 липня 1439 р. в церкві Santa 
Maria del Fiore декрет єдності читають, підпису
ють і проголошують світові. Декрет підписали 
Отці Собору, як західні, так і східні, за винятком 
Марка ефезького, який покинув Собор. Отже, 
тепер Церква є об’єднаною. Дещо пізніше до 
єдності приступлять вірмени і монофізити з 
Сирії та ефіопії, але небагато з них залишаться 
вірними Римові. Питання про унію вирішува
ла релігійна та політична еліта без підготовки 
народу. Після двох століть напастей на Рим, 
після хрестоносних походів латинян (переваж
но нещасливих), як можна було говорити про 
братерство, про відданість Папі, про приязні 
відносини греків до латинян? А навіть коли при
йняли унію, то як ставитися до приватних пи
тань? Тепер греки й латиняни можуть входити 
до церков без різниці на обряд – та чи можуть 
приймати Пресвяту Євхаристію? Чи у випадку 
зміни обряду потрібне повторення тайни Хре
щення? Чи священик латинського обряду, коли 
переходить на східний обряд, може заключити 
подружжя? До того всього долучилась постава 
ефеського єпископа Марка, сповнена ненавистю 
до зрадників православ’я. А греки, які очікували 
хрестоносного походу проти турків, його не до
чекались.

До цього приєдналася ворожа постава ве
ликого московського князя Василія II. Москов
ський синод зриває молитовну єдність із Царго
родом і проголошує себе сторожем і речником 
православ’я. Постає новий розбрат християн
ського Сходу зі сумними та тривалими наслід
ками… 

Далі буде…
(«На камені віри і Церкви основі»,  

архиєп. Мирослав Марусин)
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О, в порушенні цієї заповіді я стала справ-
жнім професіоналом! Вам дивно таке чути? 
Але ж на той час батьком мені вже став 
диявол. Зрештою, кожен з нас має когось за 
батька: чи то Бога, чи диявола, який змага-
ється з Богом за батьківство людини.

Більше того: якщо Господь є Правдою, а 
диявол – князем брехні, то кому я слугувала, 
кого сама обрала собі за батька?.. А сьогодні 
кажу вам, що немає поділу на гріхи. Немає по
ділу на брехню виправдану і не виправдану. 
Кожна брехня є брехнею, навіть якщо ми вда
ємося до брехні з жалості, чемності чи мило
сердя. До слова, є багато різновидів брехні, які 
люди вигадали за натхненням злих духів, але 
кожна брехня при цьому залишається брех
нею, батьком якої з правіку був диявол.

Стверджую, що брехня, яку я сіяла до
вкола себе, була справді страшна, потворна, 
бо в своїй брехні я заходила так далеко, що 
врештірешт починала вважати її правдою. 
Найбільшою брехнею у світі є те, що чимало 

людей вважають себе, майже, святими. Ка
жуть: «Нікого не вбив. Не крав. Тож, якщо 
Бог справді існує, то куди може потрапити 
така добра людина, як я? Тільки до Неба!»

Я теж так думала, хоч і пліткувала, і на
сміхалася з інших. Вигадувала людям різні 
дошкульні прізвиська, і робила це часто лег
коважно, задля забави. Лише в потойбічні 
дізналася, скількох образила, зранила, очор
нила, виставила на посміховисько. І все це 
вчинила своїм ближнім. Ви навіть не уявля
єте, як одне необережне слово може зруйну
вати життя людини, прищепити їй комплекс 
неповноцінності і стати причиною багатьох 
страждань. Скажімо, якось позаочі я назва
ла одну свою знайому «льохою», бо була вона 
дуже огрядна, але це прізвисько причепилося 
до неї надовго і люди почали уникати її – соро
мились, нікуди не запрошували. Однеєдине 
слово викликало багато негативних вчинків і 
завдало багато болю тій, про яку було мовле
не. Певною мірою навіть отруїло їй життя. 

 (Із книги о. Й. Будая, ЧСВВ «Солодкий гріх»)

нЕ сВіДЧи нЕпраВДиВо
(розповідь однієї душі)
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Не використовуймо чужого нещастя, не 
торгуймо добротою. Знаю, багато хто з вас 
не хотів би чути цього, але яка користь із 
мовчання? Навіть якщо я мовчатиму, щоб 
нікого не образити, моє мовчання не звіль-
нить вас від покарання. Радше навпаки: 
покарання стане важчим. Окрім того, моя 
мовчанка принесе покарання не тільки 
вам, а й мені. То ж навіщо дотримуватися 
ґречності у мові, коли вона не допомагає, 
а тільки шкодить? Навіщо тішити словом і 
засмучувати вчинками? Лестити вухам, а 
шкодити душі? Тому тут краще засмутити, 
щоби там не бути покараними.

Адже Церква, мої любі, уражена жахли
вою хворобою, страшною недугою, яка вима
гає клопіткого лікування. Ті, яким наказано 
не нагромаджувати скарбів з добросовісної 
праці, а відчиняти двері навстіж перед по
требуючими, збагачуються на бідності ін
ших, надаючи пограбуванню шляхетного 
вигляду й вигадуючи поважні причини для 
здирництва. Не говоріть мені про державні 
закони, бо і митар виконує їх, та накликає на 
себе кару. Це ж спіткає і нас, якщо не припи
нимо утискати вбогих і безсоромно торгува
ти, наживаючись на злиднях або інших най
необхідніших потребах.

Ти маєш гроші, щоби надати матеріаль
ну підтримку убозтву, а не використовувати 
його. Натомість під виглядом допомоги, го
туєш йому ще гіршу долю, а доброту продаєш 
за копійки. Продавай, я не проти, але за Цар
ство Небесне. Не приймай у нагороду за таку 
“добру справу” тільки проценти, розраховуй
ся життям вічним. Невже ти такий убогий, 
ниций і малодушний, що продаєш безцінні 
речі за такий мізер, за марний гріш, а може, 
їх слід продати за царство, яке триває вічно? 
Чому покидаєш Бога і женешся за сумнівним 

зиском? Чому оминаєш Того, який безмежно 
багатий, і дошкуляєш нещасному, який нічо
го не має? Не зважаєш на Того, який би, поза 
сумнівом, віддав, та позичаєш невдячному? 
Він [тобто Бог] прагне віддати, а той, віддаю
чи, ще й лихословить. На боржнику з трудно
щами заробиш один процент, а Бог віддасть 
тобі у стократ більше або й життя вічне (пор. 
Мт. 19:29). Перший обіллє тебе брудом і не 
пошкодує образ; Бог обдарує похвалами й 
визнанням. Той породжує заздрість супроти 
тебе; Бог, натомість, увінчає тебе. Довжник, 
повертаючи борг, докладає зусиль лише тут, 
на землі; Бог робить це як у прийдешньому, 
так і у дочасному житті.

Хіба це не свідчення найбільшої глупоти: 
не зуміти збагнути вигоди? Скільки людей 
вже втратило капітал через відсотки? Скіль
ки, аби їх отримати, наражалися на небез
пеку? Скільки через безмежну жадібність 
зіштовхнули себе й інших у прірву убозтва?

Не переконуй мене, що він радіє, беручи 
позику, що буде вдячний за неї. Це промов
ляє твоя жорстокість. Навіть Аврам віддав 
свою жінку варварам, хоча ця хитрість по
рятувала йому життя (див. Бут. 12:13), однак 

супроти лихВарстВа
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учинив це не з власної волі, а зі страху перед 
фараоном. Так і бідняк, якщо ти не визнаєш 
його гідним своєї підтримки, змушений дя
кувати тобі за твою жорстокість. Гадаю, якби 
ти визволив його з цієї небезпеки, то зажадав 
би від нього нагороди за зцілення. Але ж ні, 
ти скажеш: “Гроші!” Що? Ти твердиш, що не 
хотів би грошей за порятунок від такої вели
кої небезпеки, натомість виявляєш таку не
людськість за дрібну послугу?

Хіба ти не знаєш, яку велику кару було 
призначено за такий вчинок? Хіба не чув, що 
навіть у Старому Завіті він вже був заборо
нений? А що скаже широкий загал? “Я беру 

відсоток і віддаю його вбогим”. Не богохуль
ствуй. Бог не хоче таких пожертв.

Не перекручуй закону. Краще не давати 
вбогим, аніж жертвувати з такого джерела, 
бо часто ганебний зиск робить неправедни
ми гроші, зібрані добросовісною працею; це 
наче примусити бездоганне лоно породжува
ти скорпіонів.

Чому згадую закон Божий? Хіба ви самі не 
називаєте це брудом? Якщо ви, маючи зиск, 
робите такий висновок, подумай, якої дум
ки буде про вас Бог. Можете запитати про це 
світських законодавців, і почуєте у відповідь, 
що такі дії вважають доказом найбільшого 
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Хіба не існує безліч способів чесного заробітку? 
Обробляй землю, випасай овець, вигодовуй скотину, 
займайся рукоділлям. Чому втрачаєш розум, збираю-
чи надаремно терня? Але ж, – заперечиш, плоди землі 
потерпають від бурі, граду, тлі чи зливи. У будь-якому 
випадку наражаєшся на значно меншу шкоду, аніж при 
позичанні під відсотки. Щодо плодів землі, збитки стосу-
ються тільки зиску, а капітал, тобто земля, залишається. 
Натомість, коли йдеться про гроші, часто чимало людей 
втрачають і сам капітал, а ще до його втрати живуть у 
постійному страху. Адже лихвар, який позичає гроші 
під відсотки, ніколи з нього не користає, а коли йому 
виплачують їх, не тішиться отриманим заробітком, а за-
смучується, що вони ще не перевищили його капіталу. 
Поки безчесний плід з’явиться увесь, здирник змушує, 
щоби він теж родив: відсотки робить капіталом – і спо-
нукає їх розродитися передчасним, зміїним плодом. 
Ось що таке відсотки: вони гірше за змія терзають душу 
нещасних. Це кайдани несправедливості, (пор. Іс. 58: 6), 
пута, які зв’язують уми пригноблених (пор. Іс. 58:6). Ти 
позичаєш, не щоб він отримав, а щоби більше віддав. А 
Бог наказує, аби ти не відбирав навіть того, що даси. По-
зичайте, не чекаючи назад нічого (пор. Лк. 6: 34-35) ти, 
натомість, просиш навіть більше, ніж дав. Ти змушуєш 
боржника віддати тобі те, чого ти йому не дав. Гадаєш, 
що збільшуєш таким чином свій маєток, а тим часом за-
мість маєтку розпалюєш незгасний вогонь.

Щоби так не трапилося, викиньмо неправедний 
плід лихварства; усуньмо грішні болі після пологів, 
зробімо негідне лоно безплідним! Шукаймо тільки 
справедливих та достойних зисків. Яких? Послухаймо 

ШкоДа, Яку сприЧинЯЄ лихВарстВо

Павла: «Великий це зиск – побожність, вона бо дає вдо-
вілля ” (І Тм. 6: 6).

Подбаймо про таке багатство, щоби вже тут, на зем-
лі, почувалися безпечно й удостоїлися у прийдешньо-
му житті благодатей з ласки й доброти Господа нашого 
Ісуса Христа, якому слава й честь разом з Отцем і Свя-
тим Духом нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. 

Св. Іван Золотоустий  
«Милосердя – прощення – жертва»

зухвальства. Тому достойникам, які належать 
до високої ради, що зветься сенатом, не можна 
заплямовувати себе такими вчинками; закон 
забороняє їм користати з таких прибутків.

То чому б не мало тебе лякати те, що не 
віддаєш спільноті Небесного Царства бодай 
такої шани, як римські законодавці – сенато

ві; Небо отримує від тебе менше, ніж земля, 
а ти навіть не соромишся своїх безглуздих 
вчинків? Хіба може бути щось нерозумні
ше, аніж наполягати сіяти без відповідного 
ґрунту, дощу та плуга? Тому рільники зби
рають бур’ян, щоби кинути його у вогонь 
(пор. Мт. 13:30). 
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В нас в Україні це слово «хабар» дуже часто 
вживається і виконується. Хочеш добре здати 
сесію – дай! Хочеш, щоб тебе добре лікували, – 
дай! Хочеш довідку – дай!

Всюди є оте безсоромне «дай»! Люди, якщо 
ми хочемо миру в Україні, то з тим треба 
зав’язувати, бо доки будемо брати і давати, 
нічого з того не буде. Хабарництво – то є пря
ма дорога до пекла. Я не хочу нікого крити
кувати, хто це робив, нехай висповідається і 
більше того не робить. Любов Бога до нас є 
всепрощаюча, тому покайтеся, дорогі хабар
ники, і живіть праведним життям, як нале
жить кожному християнинові.

Не збудуємо доброї і справедливої Украї
ни, доки будемо жити, як поросята у болоті. 
Треба змінюватися у кращу сторону, заради 
Бога, заради кожного, хто загинув і гине за 
волю України.

 Мені важко це зрозуміти, як після стіль
кох смертей молодих хлопців, дітей, можна 
брати хабар? Схаменіться, бо горе вам буде, 
коли підете на справедливий суд, де не мож
на нікого ні підкупити, ні обманути.

Я вірю в Бога, в Український народ і в тебе, 
що даєш та береш хабарі, що ти перестанеш 
робити цю брудну справу.

Боже, дай нам сили і доброго розуму бути 
чесними та справедливими Твоїми дітьми та 
жити згідно Твоїх заповідей.

Бажаю усім миру в серці. Бог любить усіх.  
Боже, спаси нас, грішних, та помилуй. 

Твої діти

Боже, коли ж ми вже нарешті станемо 
добрими Твоїми дітьми, а не слугами зла? 
Доки ми будемо нищити себе та свої душі, 
думаючи, що робимо собі добро? Коли ми 
вже звернемо свої очі до неба і попросимо в 
тебе спасіння? Боже, почуй наші молитви 
і допоможи нам, бо загибаємо та тонемо 
в болоті щоденних турбот, які, на преве-
ликий жаль, ставимо на перше місце. Ісусе, 
спаси нас та помилуй. Дуже нам важко, бо 
заблудились і не бачимо, де правда, а де 
брехня. Прости нас, бо завжди виправдову-
ємо себе і відкладаємо цю солодку зустріч 
з Тобою та Твоїм Батьком на потім. Отче 
небесний, благаємо Тебе, дай нам розуму 
не давати і не брати хабарів. Боже, що це 
коїться з нами, ми ж так багато молимося 
і страждаємо, а миру немає? Чому, чому не-
має святого миру на Землі? 

Бог подивився на нас грішних та й від
повів: «Людоньки добрі, я вас дуже люблю і 
шаную. Ви для мене все. Прошу вас одного: 
схаменіться та перестаньте чинити зло. Будь
те добрими і щирими. Навертайтеся і любіть 
один одного та не давайте і не беріть хабарів, 
бо це – великий гріх».

Коли ж ми вже нарешті зрозуміємо, що 
хабар – це велетенський гріх, який точить 
душу і нищить її. Хабар – це служіння злому. 
Хабар – це відкидання усякої справедливості 
і правди. Хабар – це духовна смерть. Хабар – 
це гній на серце.

Мене дивує одне, як люди не бояться роби
ти цей злочин проти Бога і душі, невже вони 
не можуть зрозуміти одну простеньку істину: 
«Бог все бачить і кожен відповість за свої слова 
і діла». Невже вони думають, що будуть жити 
вічно? Та ті гроші, які вони беруть в хабар, вони 
вилізуть боком. На хабарницьких грошах щас
тя не збудуєш, а зруйнуєш те, що є.

хабар – цЕ Гріх!

22
український  

католицький  
часопис

листопад 2016дослідЖеннЯ Й повЧаннЯ



Христина ІЛЯШ, м. Броди

Свята мучениця Парасковія, названа 
П’ятницею, жила в ІІІ ст. в Іконії у багатій і бла-
гочестивій сім’ї. Батьки її були дуже побожні і 
дбали про спільну молитву, а кожної п’ятниці 
пильно розважали над страстями Ісуса 
Христа. Коли ж Господь Бог поблагословив їх 
донькою, то вони назвали її Парасковія, що в 
перекладі з грецької означає «п’ятниця», бо 
народилася вона саме в цей день тижня.

Відома і певна річ, що в побожних батьків ди
тина піде доброю дорогою. Так було і зі святою 
Парасковією, вона з дитинства присвятила себе 
молитві, постам і добрим ділам. Коли ж батьки її 
померли, тоді вона збирала біля себе бідних і ді
лилася з ними усіляким добром, так її маєток пе
рейшов у руки слуг Христових. Поганські жерці 
підступно дивилися на те, бо милосердя святої 
діви навертало багатьох поган, які через її доброту, 
щедрість та скромність пізнавали правдиву віру. 
Бо ж у поган милосердя було річчю немислимою.

Погани схопили і кинули Парасковію до 
в’язниці, де вона у безнастанній молитві чека
ла хвилі, коли Бог дозволить їй постраждати за 
Христову віру. Свята діва сміливо стала перед 
мучителем, якого вразила її незвичайна дівоча 
краса. Він запитав, як вона називається, а свята 
коротко відповіла: «Я – християнка!»

Не допомогли намови поганинапідлесника: 
він обіцяв святій діві взяти її за жінку, але вона 
духом перебувала біля свого небесного Нарече
ного і навіть не чула підступної бесіди мучите
ля. Тоді почалися муки.

Призадумаймося, що кожен мученик і кожна 
мучениця перенесли їх на собі, що кожна рана 
боліла, а було їх багато. На хвилину поставимо 
себе на місце мучеників. Чи змогли б ми хоч ти
сячну часточку тих мук перенести? Тоді слово 
«муки» не було б уже для нас нейтральним, і в 

усій славі перед нами постало б геройство тих, 
хто муки ті переніс.

Прив’язавши Парасковію до дерева, мучи
телі терзали її чисте тіло залізними цвяхами, 
а потім припікали свічками. Тоді, втомившись 
від мучеництва, кинули її до в’язниці. Але Бог 
не залишив святу страдницю і чудесно зцілив 
її понівечене тіло. Не сприйнявши того Боже
ственного знамення, кати продовжували мучи
ти Парасковію. І в тих тяжких муках, з молит
вою на устах, вона передала свою чисту душу 
в руки небесного Отця. Її тіло поховали вірні. 
Мучителя не оминула заслужена кара: вже на
ступного дня він упав з коня і скрутив собі в’язи.

Свята Парасковія П’ятниця завжди користува
лася у народу особливою любов’ю і шануванням. 
Багато церков уже зведено і будуються нові на її 
честь. У Львові є маленька, але прекрасна церк
ва святої Парасковії, яку всі називають: «У святої 
П’ятниці». Мрію помолитися в цій церкві і я.

Ікони святої мучениці охороняють сімейне 
благополуччя і щастя. За церковним віруван
ням, свята Парасковія – покровителька полів і 
худоби. Крім того, святій моляться про збере
ження худоби від падежу. Свята мучениця зці
лює людей від найважчих душевних і тілесних 
недуг. Її молитви вирішують безпліддя батьків, 
зцілюють немовлят, розраджують жінок у ба
гатьох турботах, допомагають дівчатам знайти 
гідну пару, зміцнюють тих, хто в тяжких обста
винах, збадьорюють слабодухих, підтримують 
немічних, мають силу відвернути стихійні лиха 
та дарувати дощ у посуху. А ми, грішні, зверта
ємось до Тебе, свята і преблаженна мученице 
Параскево: «Візьми нас під свою надійну опіку!»

Наше життя – це довгий ланцюжок успіхів 
і невдач. Та якщо ми кожен свій крок звіряти
мемо на Бога і чинитимемо тільки те, що Йому 
миле та приємне, то гарно пройдемосвій жит
тєвтй шлях. Нехай Господь завше перебуває з 
Вами. Тільки прийміть Його радо у своє серце. 

сВЯта параскоВіЯ п’ЯтницЯ – 
захисницЯ сіМЕйноГо блаГополуЧЧЯ і ЩастЯ
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унікальний 
поГлЯД на 
тиЖДЕнь

о. Орест-Дмитро Вільчинський

Певні голоси не так давно у ЗМІ 
радісно відспівали похоронний марш 
догналізму, порснувши легенько 
брудом убік його противників. 
Проте, насправді, похорон цього 
псевдорелігійного проекту в Україні 
занадто передчасний.

Так, вони не стоять під вікнами Львівської 
Ратуші, не бігають з транспарантами Львовом 
під одноманітне квиління. Це правда. Але…

Догналівські групи і надалі, практично 
безперешкодно, функціонують у своїх хра
мах у Підгіцях і Бродах. Домашні групи до
гналівців, «монастирі» і сайти теж функціо
нують так, якби нічого й не сталося. Більше 
того, останнім часом вони активізували 
свою агітацію через поширення так званих 
ірландських «пророцтв» і формування мо
литовних груп по 10 осіб. Тим, хто вже по
хоронив догналізм, варто би було поїхати в 
осередки цієї секти й подивитися, скільки і 
яких машин, з якою реєстрацією, запаркова

них біля догналівської халабуди. Але це вже 
питання до їхнього професіоналізму.

Вже зараз, упродовж останніх одногодвох 
місяців, Галичину, як снігом, засипало купою 
брошурок, образочків, книжечок, що рекла
мують, так звані, об’явлення Марії від Божо
го Милосердя від «Книги правди» до «Печаті 
живого Бога». Цей феномен доволі масовий 
і присутній в усіх галицьких єпархіях. При 
ближчому погляді виявляється, що ірланд
ські «пророцтва» поширюються з одного 

пЕрЕДЧасний похорон «ДоГналізМу»

Переклад з англійської  
о. Миколая МИКОСОВСЬКОГО, ЧСВВ

ПОНЕДІЛОК –  
ДЕНь УМиВАННЯ

Боже, допоможи мені 
змити мій егоїзм і 

марнославство. Таким 
чином я можу Тобі 

служити з досконалим 
смиренням через 

цілий тиждень. 

ВІВТОРОК –  
ДЕНь ПРАСУВАННЯ
Господи, допоможи 

мені загладити 
всі зморшки 

упередження, котрі 
я зібрав протягом 

багатьох років, щоб 
я міг бачити красу в 

інших. 

СЕРЕДА –  
ДЕНь РЕМОНТУ

Боже, допоможи мені 
виправити мої дороги. 

Так я не створю 
поганого прикладу 

для інших.
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центру і доволі координовано. А центром є 
догналівське угруповання.

Ці «пророцтва», засуджені Архиєпис
копом Дубліна та багатьма католицькими 
єпископами, є цілком єретичними, а їхньою 
авторкою виявилась бізнесвуменневдаха з 
Ірландії, яка вирішила заробити на наївності 
деяких католиків.

І вже зараз можна говорити про певний 
успіх цієї акції, адже «ірландські» молитов
ні групи «виросли» в усій Галичині, як гри
би після теплого дощу. Не в одному гаманці 
опинилася так звана «Печать живого Бога». 
Перетворення цих «груп» на секти і їхній 
дрейф в сторону догналізму чи лефавризму 
є тепер питанням часу. Цього разу сектант
ський врожай може бути набагато успішні
шим, аніж у випадку з «чистим» догналізмом.

З догналізмом та лефавризмом великим 
кінцевим бенефіціаром виявились не так 
ФСБ і Кремль, як ті сили, які прагнуть від
тягнути корабель УГКЦ у ліберальні води. 
Адже вони отримали ідеальну етикетку, щоб 
чіпляти на своїх критиків. Спочатку мали до
брий пострах – лефавризм, а тепер отрима
ли догналізм. Як тільки хтось відважується 
критикувати прояви морального лібералізму, 
гендеризм, терпимість до гріха, світоглядний 

чи релігійний релятивізм, поганські пережит
ки, то відразу в соціальних мережах спостері
гаємо істеричний надривний крик: це – догна
літи! І не потрібно жодних аргументів, адже 
це – догналіти! А у випадку з ірландськими 
«пророцтвами» очевидним беніфіціаром зно
ву ж будуть ці самі сили. І як з догналізмом, 
з їхнього боку на боротьбу проти їхнього ж, 
здавалось би, ворога сил витрачатися не буде. 
Хіба вже, якщо «ірландський» феномен про
рветься у «недружні» цим силам ЗМІ, тоді, 
можливо, заради самореклами з’явиться у 
«дружніх» ЗМІ якась в’яла, не зовсім їстівна 
критика, яку і критикою буде важко назвати.

Можливо, інформаційна кампанія пояснен
ня сутності «ірландських» пророцтв і принесе 
певний результат, як це було у випадку з до
гналізмом. Однак корінь проблеми тут деінде: 
практична відсутність перекладів джерельних 
текстів католицтва, тотальна непрокатехизова
ність і відсутність реального, а не віртуального 
католицького мирянського активізму. Без ви
рішення цих питань ми знову і знову наштов
хуватимемось на чергові прояви звироднілої 
релігійності, які, як приступи епілепсії, трапля
тимуться усе частіше і триватимуть усе довше.

«Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!» – 
хто має вуха, хай слухає. 

ЧЕТВЕР –  
ДЕНь ОЧиЩЕННЯ

Господи, допоможи мені 
витерти пил усіх багатьох 

провин, що я заховав у 
потаємних куточках мого 

серця. 

П’ЯТНицЯ –  
ДЕНь КУПІВЛІ

Боже, дай мені благодать, 
щоби робити покупки 
з розумом, щоб я міг 

придбати вічне щастя 
для себе і всіх інших, хто 

має потребу в любові. 

СУБОТА –  
ДЕНь КУХОВАРЕННЯ

Господи, допоможи 
мені зварити великий 
чан братської любові і 
подавати це з чистим, 

солодким хлібом 
людської доброти. 

НЕДІЛЯ –  
Боже, я приготував 

для Тебе свій будинок. 
Будь ласка, увійди в 

моє серце як почесний 
Гість. У такий спосіб я 
зможу провести день 
і решту життя у Твоїй 

присутності.
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понад 500 науковців виступили  
на захист вчення католицької церкви
ООН фінансово підтримала видання антикатолицької книжки, яка вимагає 
від Католицької церкви змінити своє вчення про людську сексуальність. 

У відповідь на це понад 500 американських учених оприлюднили 
спільну заяву, в якій повністю підтримали вчення Католицької Церкви, 
яке Папа Павло VІ виклав у своїй пророчій енцикліці «Humanae Vitae». 

Науковці заявляють, що вони повністю підтримують вчення Като
лицької Церкви про людську сексуальність, і зазначають, що саме воно 
поважає справжню гідність людини. «Humanae Vitae» заперечує спотво
рене уявлення про людську сексуальність і статеві стосунки – саме те, що 
часто просувається у сучасному світі. «Humanae Vitae» була пророчим 
голосом, коли виступила проти цих зол, які є результатом широкого ви
користання контрацепції, – заявляють американські вчені.   

нік Вуйчич закликав парламентарів  
молитися за україну
26 вересня 2016 р. до Верховної Ради України завітав Нік Вуйчич – відо-
мий проповідник, мотиваційний оратор, людина-легенда для багатьох 
християн. 

Він відомий тим, що, попри відсутність рук і ніг, не лише провадить 
повноцінне життя, а й надихає інших рухатися вперед і ніколи не здава
тися. «Я щасливий і нічого не потребую», – звик повторювати про себе 
Нік. У стінах українського парламенту він говорив про віру, надію, духо
вні цінності та майбутнє нашої держави. 

Напередодні візиту до парламенту він зібрав 10 тисяч українців у сто
личному Палаці спорту. «З Богом усе можливо!» – таким стало головне 
послання його виступу. 

Послухати Вуйчича в несесійний тиждень зібралося кілька десятків 
народних депутатів ВРУ. Нік зазначив, що сьогодні українська молодь по
кидає країну в пошуках кращого життя. Але майбутнє України – саме за 
ними. Тож треба виховувати націю за принципами моральності, патріо
тизму й найкращих духовних цінностей.   

Друзі з синдромом Дауна  
створили успішний бізнес
Матео – фаховий пекар, Леонардо здобув професію кулінара, а Франко та 
Маурісіо мріяли стати офіціантами. Їхні зацікавлення зустрілися, і при допо-
мозі батьків та друзів їм вдалося відкрити доволі успішний бізнес у Буенос-
Айресі: хлопці печуть піцу. Єднає приятелів ще одна річ: вони народилися з 
синдромом Дауна. 

«Долучившись до команди, – згадує Матео, – я запропонував пекти 
піцу». «Ми повністю занурилися у процес, ми робили все, починаючи від 
купівлі продуктів та закінчуючи доставкою уже готової піци, – каже Ле
нардо Лопес. Ці молоді люди можуть брати активну участь у житті сус
пільства, у них є чого повчитися. Вони насправді знають, що означає бути 
людьми, що таке доброта і щирість. Між ними не існує заздрості чи его
їзму, я бачу щодня приклади дружньої співпраці. Я вважаю, що ці люди 
мають право на дві основоположні речі: вони мають право жити й право 
на те, аби з ними рахувалися».   
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Джерело: Дарія Ткачук, CREDO

Джерело: CREDO

Джерело: CREDO

26
український  

католицький  
часопис



НО
ВИ

НИ
 К

АТ
ОЛ

ЦЬ
КО

Ї Ц
ЕР

КВ
И 

 
НО

ВИ
НИ

 К
АТ

ОЛ
ЦЬ

КО
Ї Ц

ЕР
КВ

И 
 

НО
ВИ

НИ
 К

АТ
ОЛ

ЦЬ
КО

Ї Ц
ЕР

КВ
И 

 
НО

ВИ
НИ

 К
АТ

ОЛ
ЦЬ

КО
Ї Ц

ЕР
КВ

И 
 

НО
ВИ

НИ
 К

АТ
ОЛ

ЦЬ
КО

Ї Ц
ЕР

КВ
И 

 
НО

ВИ
НИ

 К
АТ

ОЛ
ЦЬ

КО
Ї Ц

ЕР
КВ

И 

помер о. Ґабріель аморт –  
ватиканський екзорцист
16 вересня 2016 р. у Римі помер о. Ґабріель Аморт – відомий екзорцист.  
Йому був уже 91 рік. 

Він народився 1 травня 1925 р. в Модені. Після закінчення навчання 
на юриста вступив до згромадження паулінів. Священицькі свячення 
прийняв 1954 р. Був призначений екзорцистом Римської архидієцезії 
1986 р. 

Отець Ґабріель відомий тим, зокрема, що сам провів тисячі екзорциз
мів. На 2013 р. він згадував, що звершив їх «близько 160 000», хоча багато 
з них були проведені над однією й тією само людиною, не над різними. 

Він відкрито заявляв, що демони полюбляють атакувати політиків, що 
проти демонів дуже дієвим є звертання до св. Йоана Павла ІІ, що «Іслам
ська держава» – демонічне утворення, що названий на ім’я у Старому За
віті демон «спеціалізується» на руйнуванні сімей, та що сучасні святі, такі 
як Падре Піо, справді боролися з демонами за свого життя.  

у харкові відкрито  
католицький гуртожиток для дівчат
11 вересня 2016 р. в м. Харкові відбулося відкриття першого католицького 
гуртожитку для дівчат-студенток, які прибули з різних куточків України і те-
пер навчаються у закладах міста. 

Створення цього гуртожитку стало можливим завдяки старанням 
єпископаординарія ХарківськоЗапорізької дієцезії РКЦ Станіслава Ши
рокорадюка та допомозі добродіїв, що відгукнулися на потреби Церкви і 
молоді. В гуртожитку можуть оселитися 10 дівчат. Благословляючи при
міщення, владика Станіслав пояснив значення благословення. Як пові
тря, якого не бачимо і яким дихаємо, потрібне для життя кожної людини, 
так Боже благословення потрібне для спільноти – у цьому разі для дівчат, 
які там мають жити, вчитися, вдосконалюватись. Дякуючи Богові та всім, 
хто допоміг у створенні цього гуртожитку для дівчат, єпископ Станіслав 
висловив сподівання, що незабаром вдасться організувати такий гурто
житок і для хлопців.  

81 річна жінка зробила татуювання  
проти евтаназії
Якось 81-річна бабуся пішла до тату-салону – звучить, як анекдот, однак Кріс-
тін Нейґель, мешканка містечка Калґарі (Канада), не мала наміру розважити-
ся. Вона попросила нанести їй напис: «Don’t euthanize me» («Не робіть мені 
евтаназію»), прагнучи таким чином вберегти себе від евтаназії. 

Жінка вважає свій вік «золотим», вона дуже активна і хоче жити аж 
доки Бог їй дозволить: «Ісус знає, коли я маю померти, і Він чекає на мене 
в небі». Цього літа евтаназію легалізували у Канаді, тому, аби вберегти 
себе від цієї процедури, жінка зробила таке незвичне тату. Дочка Крістін 
була глибоко вражена учинком матері та повністю її підтримує: «Одного 
дня вона сказала мені: “Гаразд! Я збираюся зробити собі татуювання: хочу 
написати “Не робіть мені евтаназію”. У мене не було слів! Безперечно, я 
вшаную волю своєї матері».  
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Федір ЗАЯЦЬ

(В документах і описах відповідно до від
найдення мощів св. Йосафата в Білій Під
ляській у 1915 р. згадується часто про роль 
у цій події п. Федора Заяця. Тому вважаємо 
корисним для майбутніх істориків і життє
писців подати особисті спомини п. Ф. Зая
ця, як він їх оформив у 1946 р., і надрукував 
циклостильно в МюнхеніМіттенвальді в 
1946  р. у Бібліотеці «Християнського шля
ху», ч. 5, без змін):

В 350-ті роковини Берестейської Унії 
нехай буде мені вільно згадати першого 
нашого мученика за ту Унію – св. Йосафа-
та, і мою участь у віднайдені його святих 
мощів та проголосити перед світом ті 
ласки, що їх я зазнав від Святого. Їх я не 
хочу промовчувати, поки живуть свідки, 
що можуть підтвердити ті ласки своїми 
зізнаннями.

Це писання присвячую їх Ексцеленції 
о. Олександрові Малиновському, Апостоль-
ському Адміністраторові Лемківщини. 

ВІДНАЙДЕННЯ МОЩІВ 
СВ. ЙОСАФАТА
В перших днях вересня 1915 р. вертався я з ро

сійського фронту зпід Баранович на Білій Русі як 
старшина австрійської армії до запасного коша 80 
п. п. у Пішнеклядані в Угорщині. Тому що заліз
ниця по воєнних діях була ще не відбудована, я 
змушений подорожувати піхотою аж до Любли
на (120 км.), бо туди доходили вже потяги. Разом 
зі мною йшли мої товариші: Слівінський Жиг
монт, поляк, управитель школи у Стоянові і др 
Кагане Лев, єврей, адвокат у Львові.

Дорога випала нам через Білу Підляську. 
Прийшовши до міста Білої, години 6ї вечо

ром, застали ми там дві батерії австрійських 
мерзерів, які переїздили зпід Берестя Литов
ського на інший відтинок фронту. Всі помеш
кання у самому місті були зайняті обслугою 
тих батерій, а нам треба було тут заночувати, 
ми мусіли піти до передмістя за озером.

Ми переходили біля церкви, яка була від
чинена, бо німецькі вояки зробили в ній 
склад здобутих «на москалях» крісів. Я всту
пив на хвилину до церкви, яка зробила на 
мене враження грекокатолицької церкви.

Вийшовши з церкви, ми пішли в напря
мі згаданого передмістя. Перейшли міст 
над рікою, яка впадає до озера, та вступили 
до першої хати ліворуч від вулиці. Там ми 

сВЯтий йосафат у МоЄМу Житті
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з ЖиттЯ василіЯнськоГо ЧинУ

зустріли двох стареньких людей: еміліяна 
Радомінського у віці близько 70 літ та його 
жінку. Привітавшись з господарями, я запи
тав їх українською мовою, чи є у них вільна 
кімната, щоб переночувати. Радомінський 
подивився зі здивуванням на мене та запи
тав мене: А ви звідки? Дали відповідь, що 
ми галичани, запросив нас у кімнату, де ми 
поскидали свої наплечники, що були доволі 
тяжкі. Мої товариші пішли негайно назад до 
міста, бо хотіли дещо купити, а я залишився з 
господарями та почав з ними розмову. В роз
мові дознався від Радомінського, що він був 
колись уніятом, але під московським теро
ром мусів перейти на православ’я.

Господиня оббирала при нашій розмові бара
болю. Я попросив її, щоб зварила і для нас бара
болі на вечерю і дав їй загріти м’ясні консерви.

Ввечері повернулися Слівінський і Кагане 
з міста й ми засіли до вечері, що її пригото
вила нам господиня. Перед вечерею я вийняв 
з наплечника пляшку з ромом, ми випили по 
чарці і подали по чарці нашим господарям, 
які сиділи біля нас.

Радомінському після другої чи третьої чар
ки розв’язався язик і він почав казати таке:

– Чи ви бачили в місті нашу церкву? Церк
ва ця була колись уніятською Отців Васи
ліян, і в ній на престолі у скляній домовині 
стояли мощі св. Йосафата, що їх спровадив 
був до Білої якийсь князь Радзівіл. Домови
на була вистелена червоним оксамитом, а 
святий Йосафат виглядав немовби спав. У 
1873  р. змусили нас російські жандарми до 
переходу на православну віру і тоді вони за
брали тіло св.  Йосафата з домовиною та за
несли до пивниці під церквою через північну 
захристію, а вхід до тої пивниці замурували 
та засипали камінням і землею. Мій батько 
був маляр і його взяли жандарми до тої робо
ти. Я носив батькові обід та заліз зі своїм ро
весником (тут подав його прізвище) у церкві 
на хори, звідки ми бачили все, що діялось: ми 
бачили, як брали домовину з вівтаря та через 

північну захристію понесли в підвалля церк
ви, де св. Йосафат і досі спочиває.

Почувши ці слова, ми поглянули зі здиву
ванням один на одного, а Слівінський сказав 
до мене німецькою так:

– Дорку, це для вас, грекокатоликів, дуже 
важне, поцікався цією справою.

Я витягнув негайно свою нотатку та за
писав докладну адресу господаря і ціле його 
оповідання. Він перелякався, на що я все те 
записую, та просив мене, щоб я його не по
садив часом до тюрми. Я заспокоїв його і ска
зав, що мене цікавить ця справа, бо я є гре
кокатоликом, себто уніятом, і запевнив, що 
йому не впаде і волосок з голови за те, що він 
нам оповів; я ж записую все те для себе, бо не 
хотів би забути такого гарного оповідання.

Другого дня – а була це неділя – ми пішли 
рано в місто шукати якоїсь нагоди, щоб діс
татись якнайшвидше до Люблина. В місті був 
того дня німецький фельдмаршал Макензен 
зі своїм штабом на протестантському Бого
служенні в однім з латинських костелів Білої, з 
нагоди перемоги над москалями коло Краснос
таву. Зайшов я до того костела і бачив, як мар
шал сидів у лавці з книжечкою в руках і співав 
разом з іншими пісні при грі органів. По Бо
гослужбі побачив Макензена зблизька в його 
однострою та в гусарській шапці з труп’ячою 
головою і подумав собі: І цей великий полково
дець признає над собою вищість Бога.
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Ми вишукали вантажне авто, яке мало 
їхати дорогою через Івангород до Люблина, і 
його комендант згодився взяти нас зі собою. 
Ми вернулись зараз до Радомінських, забра
ли свої наплечники, попрощалися з господа
рями і пустилися в дальшу дорогу. На відхід
нім сказав я Радомінському, що після війни 
приїду до нього та підемо в церкву подиви
тися за св. Йосафатом.

По кількох днях подорожі залізницею, ми 
доїхали щасливо до свого полку. Я отримав на
правлення до першої запасної сотні в с. Баранд. 
Там я став шукати нагоди, щоб дістатися в 
якийсь спосіб до Львова та передати вістку про 
св. мощі до Митрополичої Консисторії, де я 
сподівався знайти зацікавлення тою справою.

Нагода прийшла по кількох днях. У ко
шовім приказі появилось розпорядження 
команди коша, що перша запасна сотня має 
вислати 14 людей по транспорт рекрутів до 
Бродів. Я зрадів тим приказом немало, бо по
думав собі, що зможу по дорозі полагодити 
справу святих мощів у Львові та відвідати в 
Ожидові своїх родичів, від яких уже більше 
як рік не мав ніякої вістки через московську 
інвазію. Я пішов негайно до коменданта со
тні капітана Ґепперта Рудольфа, оголосив 
свою охоту до цієї їзди та просив його, щоб 
мене призначив до цієї їзди, бо я маю у Львові 
полагодити багато справ і хочу відвідати свої 
рідні сторони. Він погодився.

Отримавши від нього до рук письмовий 
приказ на подорож, я вибрав зпоміж мужви 
сотні 14 людей з Золочівщини та Бродівщи
ни і пустився з ними в дорогу. До Львова ми 
приїхали залізницею третього дня рано біля 
7ої години. Від’їзд до Бродів був призначе
ний на 2у годину пополудні.

Я залишив своїх людей на головному двір
ці і сам пішов до Митрополичої Консисторії 
при площі св. Юра, до бл. п. Крилошанина 
Миколи Чапельського, якого я знав особисто 
зперед війни і думав знайти в нього допо
моги у згаданій справі. Знайшов його помеш

кання, застукав у двері та сказав служниці, 
що я мушу бачитися з отцем каноніком зараз 
же в дуже важливій справі, і подав свою ві
зитівку. По кількох хвилинах вийшов о. Ча
пельський та запросив мене до свого кабі
нету. Я приступив відразу до справи та став 
йому розповідати про святі мощі і просив 
його, щоб він зайнявся дальшою їх долею, бо 
я боюся, щоб Слівінський не дав знати про 
св. мощі своєму архієпископові, який міг би 
забрати їх до свого костелу.

Крилошанин Чапельський вислухав мого 
оповідання і вкінці заявив мені таке: Вам 
певно відомо, що ексцеленцію Митрополита 
москалі вивезли у глибину Росії. Ми маємо 
тепер дуже багато клопоту з управою цілої 
дієцезії. Може б Ви потрудились до Отців 
Василіян на Жовківську? Вони цією справою 
повинні б зайнятись.

Не маючи багато вільного часу, попро
щався з о. Крилошанином та пішов просто 
на Жовківську до Отців Василіян. Я задзво
нив на фірті та сказав черговому ченцеві, що 
мушу бачитися в одній дуже важній справі з 
о. ігуменом, чи з о. протоігуменом Філясом. 
Чернець з якимсь недовір’ям прийняв мою за
яву, пішов до о. ігумена, вернувся по хвилині 
назад і запитав, чи не міг би я сказати, що то 
за така важлива справа. Я йому відповів ко
ротко, що тут ідеться про мощі св. Йосафата. 
Він пішов знову до о. ігумена і за хвилину від
чинив фірту та запросив мене до розмовниці, 
в якій на мене чекав вже о. ігумен.

Я представився, показав на доказ свою ви
казку і почав розповідати про свій побут у Білій 
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Федір Заяць народився в Ожидові, коло Олеська в родині дяковчителя, дня 14 березня 1886 р. Закінчивши 
школу в Ожидові й Золочеві та учительський семінар у Сокалі (1907 р.), починає вчителювання в галицьких 
селах. В часі світової війни, 1914-1918 рр., служив поручником, а в УГА та в армії УНР займається військо-
вим постачанням. Зрештою, працює учителем: в Жукові, Вишнівчику, Кутах, Соколівці, Ремезівцях, Віцині 
(до 1938 р.); в часі світової війни 1939-1945 рр. – у Золочеві. Виїхавши на еміграцію, продовжує вчитель-
ське діло в Карльсфельд, Міттенвальд, а згодом в Америці: в Ланкастері та Бафало. Крім того, організує 
церковні і учительські хори, бере участь у громадському житті. Пише статті на різні теми в «Голосі Спаси-
теля », «Світлі», «Шляху», «Америці», поширюючи знання і культ св. Йосафата, якого є щирим почитателем. 
Займався устійненням ікони св. Йосафата. Помирає в Бафало (ЗДА) у березні 1954 р. Його дочка Оксана 
Бережницька переймає по батькові частку мощів св. Йосафата та глибоку пошану до Святого.

Підляській та про віднайдення мощів св. Йоса
фата. О. ігумен, почувши перші слова мого опо
відання, зробив великі очі, перепросив мене та 
звернувся до ченця фіртянина словами:

– Брате, покличте всіх отців, хай слухають 
усі.

За хвилину з’явилось у розмовниці кіль
канадцять отців, з яких один тримав у руках 
зшиток у синіх окладниках. О. ігумен попро
сив мене, щоб я почав оповідання про від
найдення св. мощів з самого початку. Я став 
наново розповідати, а отець, який тримав у 
руках згаданий зшиток, почав моє оповіда
ння записуватистенографувати. Цей зшиток 
мусить бути в архіві Отців Василіян у Львові 
і з нього можна б ще перевірити ідентичність 
сьогоднішнього мого опису.

Закінчивши оповідання та подавши до
кладну адресу Радомінського, я попрощався з 
отцями Василіянами і попросив іще раз, щоб 
вони справи не відкладали, бо може їх випере
дити хтось інший. І пустився швидко в доро
гу до головного двірця, де чекали на мене мої 
люди.

Щойно по війні в 1923 р., будучи управите
лем школи в Підлиссю, я дізнався від о. дека
на евгена Давидовича з Ожидова, що у Львові 
вийшов журнал «Богословія» під редакцією 
о. дра Йосифа Сліпого, в якому поміщений 
опис віднайдення мощів св. Йосафата, опра

цьований Преосвященним о. дром Йосифом 
Боцяном. Я попросив тоді в о. Давидовича це 
число журналу і прочитав опис віднайдення 
та розпізнання св. мощів. Хотів спростувати, 
що отці Василіяни дістали вістку про віднай
дення святих мощів не від о. Чапельского, 
але просто від мене, та з огляду на особу ав
тора того опису залишив ту справу на пізні
ше. Як виходило з того опису, то до Білої по
їхав у 1915 р. о. Демчук ЧСВВ і за вказівками, 
поданими мною і Радомінським, відкопав 
св. мощі, що їх у 1916 р. перевіз до Відня. Там 
по повороті ексц. Митрополита Андрея з ви
гнання й відбулося канонічне розпізнання 
автентичності святих мощів.

У виданнях «Місіонаря», в Жовкві, були та
кож не раз згадки про віднайдення св. мощів. 
Але чомусь у тих згадках та описах поминали 
мою участь у віднайденні св. мощів і не згаду
вали, що то я подав про це вістку отцям Ва
силіянам при Жовківській у Львові в 1915 р. 
Щоб ту для нас, українців, католиків, важливу 
подію передати до відома наступним поколін
ням так, як вона відбулася, зробив я ще раз 
цей опис віднайдення мощів св. Йосафата та 
моєї скромної участі в цій справі. 

(зі збереженням мови оригіналу –  
прим. Редактора)

Далі буде…

БІОГРАФІЧНА НОТАТКА
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АДРЕСА НОВІцІЯТУ ОТцІВ ВАСиЛІЯН:  
Монастир св. Миколая, с. Крехів, Жовківський р-н, Львівська обл., 80352

Тел. (03-252) 66-446, 61-247

«нЕ Ви МЕнЕ Вибрали,  
а Я Вас ВибраВ і  
признаЧиВ,Щоб Ви йШли  
і пліД принЕсли» (ів. 15:16)

Ісус покликав апостолів:» Ідіть за Мною, а Я вас зро-
блю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті й пішли 
за Ним» (Мт. 4:20).

Ті, що вирішили йти за Ним, спитали: «Учителю, де пе-
ребуваєш? – Ходіть, та подивіться. Пішли, отже, і по-
бачили, де перебуває, і того самого дня залишилися в 
Нього»(Ів. 1:39). 

Подібно зробили й далі роблять ті люди, що своє жит-
тя жертвують на службу Богові, вступаючи до монас-
тиря, щоб жити згідно з Євангельськими Радами. А ці 
Ради ось які: 1) добровільне убозтво; 2) чистота ради 
царства Небесного; 3) досконалий послух.

ДОРОГиЙ ЮНАЧЕ!  
Коли почуєш у своїм серці Христовий поклик «Ходи за Мною», не нехтуй 

його. Піди та подивися до новіціяту Отців Василіян, або до новіціяту іншого 
чернечого Згромадження і побачиш, як виглядає богопосвятне життя.

ЩО ТАКЕ НОВІцІЯТ?
Новіціят – це початкова школа, духовний вишкіл, 

що підготовляє до богопосвятного, чернечого життя. За-
вданням новіціяту є: виховати людину в чернечому дусі, 
щоб була віддана Богові та справам Божим, заправлена 
в євангельських засадах і чернечих чеснотах покори, по-
слуху, убозтва й братньої любові.

Під час новіціяту учасники мають змогу приглянутися 
до своєї душі й побачити, чи справді вони мають покли-
кання до монашого життя Євангельських Рад.

Коли так, то вони складають чернечі обіти, стають мо-
нахами, а згодом, відбувши богословську освіту, потрібну 
до праці, згідно з своєю і свого згромадження харизмою, 
служачи Богові, Церкві і своєму народові, як священики, 
брати-помічники, сестри-монахині.

Якщо почуєш в собі Божий поклик до богопосвятного 
життя, не вагайся! Отці Василіяни, або інша чернеча уста-
нова, з любов’ю тебе приймуть.
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Петро ШКРАБ’ЮК,
доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник Інституту українознавства 
ім. Івана Крип’якевича НАН України  

4 жовтня 2016 року мені випала 
приємна нагода побувати в Івано-
Франківську, в затишному монастирі 
Згромадження Сестер мироносиць, 
що неподалік залізничного вокзалу, 
вул. Кондукторська, 2.

Згромадження 1914 р. заснував отецьва
силіянин Юліан Іван Дацій – і відтоді воно 
красно розвивається. Його членкині – особи 
небуденні, Богопосвятні, творчі. Так, ґене
ральна настоятелька м. Соломія Надія Кру
шинська, малює ікони (закінчила художній 
інститут), с. Йосафата Світлана Воробей  – 
виховує дітейсиріт, с. Андрея Ольга Мас
лій  – науковець, авторка окремої книжки 
про рідне Згромадження, викладач історії 
християнства у Богословськім університеті 
ім. Йоана Золотоустого. 

Отож, цього дощового дня (4 жовтня) 
с.  Андрея захистила кандидатську дисерта
цію, причому блискуче. Всі виступаючі  – і 
опоненти, і члени Спеціалізованої вченої 
ради  – відзначали унікальність цієї дослід
ницької праці, оскільки вона заповнює білу 
пляму в сучасній історіографії і до певної 
міри є подією не тільки для Згромадження 
мироносиць, а й для всієї нашої Церкви.

Тема вельми промовиста: “Жіночі чернечі 
спільноти УГКЦ у Галичині (19461989 рр.)” 
Науковий керівник – доктор історичних 
наук, професор ДВНЗ “Прикарпатський на
ціональний університет імені Василя Стефа
ника”, завідувач кафедри історії України Ігор 
Ярославович Райківський. 

Для кращого розуміння церковносус
пільного значення цього дослідження про
поную скорочений варіант свого виступу як 
офіційного опонента.

Згромадження Сестер мироносиць нале
жить до тих дев’яти жіночих Згромаджень, 
які діяли до 1946 р., відтак, після псевдособру, 
були закриті, черниці зазнали поневірянь, 
частина була репресована – і все ж, навіть у 
найважчі часи ці богопосвятні особи, не від
реклися віри, Бога, а значить від самих себе. 
Більше того: в міру сил і можливостей, за
звичай нелегально, підпільно, продовжували 
місійну, катехитичну працю серед населення. 
“Бо й жіночий рід воює у Христа, вчислений 
між воїнів завдяки духовній мужності, не 
відкинений з причини слабкості тіла, – писав 
Василій Великий. – Багато жінок відзначило
ся в цій службі не менше від мужчин”.

 Ці слова, сказані великим святим ще в чет
вертому столітті, цілком вписуються в канву 
дисертації, яку подала на захист  наша здо
бувачка: в миру – Ольга Данківна Маслій, в 
чернецтві – сестра Андрея, членкиня Згрома
дження сестер мироносиць. Сам факт, що жі
ночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині до
сліджує людина не світська, а черниця, тобто 
досліджує зсередини, до того ж усебічно, 

Н а у к о в і  з д о б у т к и  У Г К ц :

ЖіноЧі спільноти В бЕзбоЖніМ полоні
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ґрунтовно, є надзвичайно похвальним. Ще 
більш похвальним є час, вибраний для дослі
дження. Це 19461989 рр. – найважчий період 
існування чернечих спільнот, а ширше – всієї 
нашої Церкви. 

Вже в цьому – в часовому відтинку, що 
охоплює сорок три роки, – полягає оригі
нальність, первинність пошукової праці 
Ольги Маслій, бо хоча на цю тему з’являлися 
спорадичні публікації, але не було синтетич
ного, узагальнюючого погляду на проблему, 
не було об’ємного комплексного підходу. 
І такий комплексний підхід Ольга Маслій 
продемонструвала – і продемонструвала (не 
боюсь цього сказати) на високому науко
вому рівні, освоївши та використавши для 
цього величезний масив джерел, – а це 390 
позицій. Географія дослідницьких пошуків 
охоплює Львів, ІваноФранківськ, Терно
піль, Київ, Рим.

Перейду до структури. Вона дуже добре 
продумана, зокрема стосовно контексту. Як 
членові Спеціалізованої вченої ради Інсти
туту українознавства ім. Івана Крип’якевича 
НАН України, мені нерідко доводилося кон
статувати відірваність основного тексту тієї 
чи іншої дисертації від історичного контек
сту, так би мовити, ізольованість від решти 
світу, герметичність, що мимоволі примен
шує об’єкт дослідження. 

Тут – навпаки. Перший параграф другого 
розділу звучить так: “Історичні передумови 
та ліквідація УГКЦ на Львівському псевдо
соборі 1946 р.”; наступний параграф: “Полі
тика держави щодо жіночого чернецтва”. В 
такій історикохронологічній послідовнос
ті розгортаються подальші події, зокрема 
розповідь про переслідування черниць ра
дянською владою, далі – про їхню цивільну 
працю та особливості функціонування і ре
лігійної діяльності в підпіллі; ще далі – про 
роль жіночих Згромаджень у боротьбі за ле
галізацію УГКЦ та перехід до відкритого іс
нування.

Така, на перший погляд, проста, а на
справді чітка, логічно виправдана структура 
роботи дуже важлива для аналізу причин і 
наслідків подій, про які йде мова, насамперед 
важлива, коли дисертація буде опублікована 
і піде для ширшого читача…

Ольга Маслій зауважила цікаву тенден
цію.

“Провідною рисою сучасної світової іс
торичної науки, – зазначає вона, – є пере
форматування уваги з історії соціально
економічних і політичних систем на історію 
безпосередньо людини, так званої мікроіс
торії. З огляду на це об’єктом зацікавленості 
дослідників дедалі частіше стають особисті 
долі учасників історичних подій, звідси – 
підвищена увага до мемуаристики, щоденни
ків, біографічних матеріалів тощо”.

Частково до такої живої історії вдається 
і Ольга Маслій. Вона використовує не лише 
архів Інституту історії Українського като
лицького університету, а й створила свій осо
бистий архів, себто взяла інтерв’ю в числен
них свідків комуністичної доби. Фрагменти 
цих свідчень оживлюють, прикрашають дис
ертацію, підсилюють її документальну аргу
ментацію.

Якщо ж говорити про політичний аспект 
проблеми, то Ольга Маслій, як, зрештою, й 
деякі інші дослідники (Б. Савчук, Я. Стоць
кий) виокремлює три етапи в ставленні біль
шовицької влади до Церкви та її допоміжних 
інституцій. Перший – 19461953 рр.: період 
від псевдособору до смерті Сталіна, що спи
рався на репресії та гоніння вірних, заборо
ни жіночих (і чоловічих) чернечих Згрома
джень. 

Цей період почався з публікації у львів
ській газеті “Вільна Україна” за 8 квітня 
1945 р. пасквілю Володимира Росовича, а на
справді Я. Галана, під заголовком “З хрестом 
чи ножем?” Пасквіль був спрямований проти 
покійного Андрея Шептицького, а фактич
но – проти всієї УГКЦ. Бо вже через три міся
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ці після публікації, були заарештовані новий 
митрополит Йосиф Сліпий і три єпископи. 
В ГУЛАГ було відправлено 75 черниць; це, 
наголошує дисертантка, 10 % від загальної 
кількості на 1946 рік. Дві черниці були вби
ті т. зв. Польським комітетом національного 
визволення.

Другий етап – 1953 (1954)1964 рр. – 
пов’язаний з десталінізацією та хрущовською 
“відлигою”, поверненням ув’язненого духів
ництва та монахинь, а згодом (19611964) – з 
масовим закриттям православних храмів, 
які передніше належали грекокатоликам, та 
новою хвилею антирелігійної пропаганди, 
що викликала новий спротив віруючих – і 
вони дедалі частіше заходилися шукати ду
ховної опіки в нелегальних грекокатолиць
ких священиків. Той період увійшов в істо
рію як катакомбний.

Третій, завершальний етап “катакомбно
го” періоду – 19651989 рр. Це боротьба не 
тільки за збереження Церкви в підпіллі, а й 
активізація її діяльності, в тому числі і член
кинь заборонених жіночих монаших Згро
маджень, залучення до богопосвятної праці 
новичок. Відтак, посилення руху за легалі
зацію УГКЦ, голодування грекокатоликів у 
Москві на Арбаті, яке розпочалося в травні 
1989 р. В цій резонансній акції брали участь 
і 20 черниць.

З дисертації постають такі світлі і неско
рені постаті, як матистудитка Йосифа Вітер, 
василіянка Моніка Полянська, яка померла в 
Мордовії в грудні 1951 р. Від себе додам, що 
ченцямивасиліянами були і два рідні брати 
Моніки – отці Павло та епіфаній, а також 
їхня тітка Анна Теодорович, яка служила ма
гістром новичок у Словіті.

Ми маємо широку картину, як жили, що і 
як робили черниці в умовах безбожної влади. 
В ГУЛазі вони гарували в кам’яних кар’єрах, 
на лісоповалі, сплавляли ліс… Повернув
шись в Україну, працювали санітарками, 
швеями, робітницями, прибиральницями… 

Проте ніколи не забували, що вони бого
посвячені особи. І таємно провадили серед 
віруючих місійну працю, незважаючи на то
тальний контроль за ними спецслужб і в час 
“відлиги”, і в час “застою”.

Ольга Маслій наводить цілу низку фактів 
про те, як черниць не хотіли прописувати, не 
давали роботи або, навпаки, раптово звіль
няли з місця праці; як агітували в донощики; 
як стежили, підслуховували і т. п., застосо
вуючи технічні пристрої – т. зв. “літерну тех
ніку”. До слова, за допомогою такої техніки 
записали всі розмови в оселі єпископа Чар
нецького, в т. ч. і сповіді…

В той же час дисертантка розповідає, яким 
чином в часи Брежнєва вдалося вивезти з 
України до Польщі, а потім до Риму останки 
матеріслужебниці Йосафати Гордашевської, 
проголошеної 2001 р. блаженною. 

Що ж до принципових недоліків, то їх 
практично нема – хіба що окремі зауважен
ня (...). Загалом, сьогодні чоловічих Чинів та 
Згромаджень нараховується дев’ять, а жіно
чих – близько двадцяти! Попри це, чоловічі 
спільноти кількісно переважають жіночі: 
вони нараховують 675 ченців, тоді як чис
ло монахинь – 629. А до 1939 р. їх було 1090 
осіб. Тобто, зауважує Ольга Маслій, після 25 
років свободи віросповідання жіночі черне
чі спільноти не досягають рівня довоєнного 
періоду. Було б добре, якби наша здобувачка 
проаналізувала причини такого стану. Про
те це виходить за хронологічні рамки дис
ертації…

В загальному підсумку маємо (з цінними 
Додатками, в т. ч. й світлинами) цілком само
стійну, оригінальну працю, в якій всебічно, 
комплексно досліджено функціонування жі
ночих монаших спільнот в умовах репресій 
і переслідування комуністичною владою, їх 
внесок у процес легалізації УГКЦ, відновлен
ня її інституцій, а також у підтримання ви
сокої моральності та духовності мирян у часі 
бездержавності та войовничого атеїзму. 
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КАТАЛІНА: В кінці процесії йшли ангели, 
котрі були дуже сумні, з руками, складеними 
для молитви, але опущеним поглядом.

МАРІЯ: Це ангелиохоронці людей, котрі 
тут є, але їх ніби немає. Бо прийшли з при
мусу, з обов’язку, без прагнення брати участь 
у Святій Літургії. Ангели йдуть надалі сумні, 
тому що не мають нічого, щоб могли склас
ти на вівтар своїми молитвами. Не засмучуй 
свого ангела, проси багато, не тільки для себе, 
але для всіх. Пам’ятай, що жертва, котра най
більше подобається Богові, це та, коли саму 
себе віддаєш як всепальну жертву, щоб Ісус 
міг перемінити тебе через свої заслуги. Що 
можеш жертвувати Господу зі самої себе? 
Тільки пустку і гріх. Отцю складаються жерт
ви, поєднані із заслугами Ісуса».

КАТАЛІНА: Процесія була незрівнянно 
прекрасна. Потім зникли мені з перед очей 
усі ті небесні істоти: одні, віддаючи честь 
перед вівтарем, другі, підходячи до нього і 
складаючи свої жертви з обличчям майже 
при землі. Наступив кінцевий момент префа
ції, і коли вірні відмовляли «Свят, свят, свят» 
незабаром усе, що знаходилось позаду свя
щеника зникло. По лівій стороні від вівтаря 
(за архієпископом) появилось тисячі ангелів, 
одягнені в білий одяг. Усі вони складали руки 
для молитви і схилили голови, віддаючи Бо
гові честь. Чути було прекрасну музику, ніби
то хори різними голосами співали в унісон з 
людьми: «Свят, свят, свят».

Наступив момент концекрації – чудом над 
чудесами. За архієпископом появився натовп 
людей, усі мали на собі одяг пастельних тонів, 
їх обличчя випромінювали радість. Могло 
видаватися, що це люди різного віку, але їх 
обличчя були щасливі і без зморшок. Усі ста
ли навколо вівтаря, як попереднього разу при 
співі «Свят, свят, свят». Мати Божа сказала: 

таЄМницЯ ЄВхаристіЇ 
(за об’явленнями каталіни рівас) Продовження

– Це усі святі і блаженні. Між іншим, душі 
твоїх рідних, котрі вже тішаться споглядан
ням Бога.

КАТАЛІНА: Потім я побачила, що справа від 
архієпископа на відстані приблизно одного кро
ку за священиком, трохи нібито над землею, зі 
складеними руками стояла на колінах Пресвята 
Діва Марія. Вона дуже уважно, з великою по
вагою дивилась на служителя. Промовляла до 
мене з того місця, дуже просто, тихо і прямо до 
серця, не дивлячись на мене. 

МАРІЯ: Дивуєшся, що бачиш мене, як я стою 
за архієпископом, не правда ж?! Так, власне, по
винно бути. Зі всієї любові, яку мій Син мені дає, 
не удостоїв мене честі, якою удостоїв священи
ків – дару священства! Для явлення щоденного 
чуда Євхаристії. З цього приводу відчуваю вели
ку повагу до священиків і до дива, яке Господь 
чинить, послуговуючись ними. Це є причиною 
того, що я стою тут за ним на колінах.

КАТАЛІНА: Перед вівтарем появилися тіні 
людей в сірих тонах з піднесеними руками. Ма
рія сказала: 
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– Це блаженні душі з чистилища, котрі чека
ють на ваші молитви, щоб вони могли очисти
тись. Не переставайте заступатися за них. Вони 
моляться за вас, але не можуть молитися за себе. 
Це ви маєте молитися за них, щоб допомогти їм 
визволитися з чистилища, аби вони змогли бути 
з Богом і тішитися вічно Його присутністю.

КАТАЛІНА: Марія додала:
– Тепер бачиш, що я тут присутня увесь цей 

час. Люди йдуть в паломництва, шукають міс
ця, де Я об’явилася. Це добре, з огляду на бла
годаті, які там отримують. Але під час жодного 
об’явлення, у жодному іншому місці, я не є при
сутня довше, ніж під час Святої Літургії. Завжди 
мене знайдеш у підніжжя Дарохранительниці! 
Я триваю разом з ангелами, тому що я завжди є 
разом з Ісусом. 

КАТАЛІНА: Бачачи це прекрасне обличчя 
Матері, а також інших з випромінюючими об
личчями і з’єднаними руками, які чекають на 
чудо, котре відбувається безперестанку, почува
ла себе так, нібито я була на самому небі.

МАРІЯ: І подумай, що є люди, котрі в дано
му моменті не уважні, бо розмовляють між со
бою. Прикро мені це говорити, але деякі стоять 
зі складеними руками так, нібито віддають честь 
Господу, як рівній собі особі! Скажи всім людям, 
що людина ніколи не є більш людиною ніж тоді, 
коли падає на коліна перед Богом.

КАТАЛІНА: Служитель промовив слова 
освячення. Він був людиною середнього зросту, 
але вмить почав, нібито, рости, перемінюватись 
в особу повну надприродного світла, від білого 
до золотого. Світло огорнуло його, найбільше на 
обличчі, так, що я не могла побачити його рис. 
Коли целебранс підніс гостію, я побачила його 
долоні – на них були знаки, з котрих випроміню
вало велике світло. Це був Ісус! Це був Він! Він 
своїм тілом оточив тіло служителя і милосерд
но охоплював долоні архієпископа. І тоді гостія 
почала рости, стояла велика і на ній появилося 
прекрасне обличчя Ісуса, котрий дивився на 
свій люд. Інстинктивно, хотіла схилити голову, 
але Мати Божа сказала:

– Не дивися вниз, піднеси свій погляд і 
вдивляйся в Нього, розважай і повторяй мо
литву з Фатіми: «Господи, вірую, адорую, до
віряю і люблю Тебе. Прошу пробачення для 
тих, хто не вірує, не адорує, не довіряє і не 
любить Тебе». А зараз скажи Йому, як сильно 
Його любиш і віддай честь Цареві Царів».

КАТАЛІНА: Здавалося, що я була єдиною 
особою, на котру дивився Ісус з великої гостії. 
Але зрозуміла, що Він таким чином з безмеж
ною любов’ю дивиться на кожну особу. На се
кунду собі подумала, що Ісус, немов, тримав тіло 
служителя і одночасно був в гостії, котру целе
бранс опустив і поклав на вівтар і одразу ж по
вернувся до своїх звичних розмірів. Архієпис
коп відмовив слова освячення вина. Коли він їх 
промовляв, то стіни та стеля храму зникли, усе 
погрузилось в темряву. Світло світилось тільки 
над вівтарем. Раптом я побачила завислого в по
вітрі розіп’ятого Ісуса. Він висів на хресті! Від 
цього сяйва відділилось світло в постаті голуба 
і, облетівши по храму, зупинилось на лівому 
плечі архієпископа, котрий так надалі і здавався 
мені Ісусом. Я була в стані відрізнити його рани, 
але обличчя не бачила. Однак зверху могла по
бачити Ісуса розіп’ятого, голова спадала Йому 
на правий бік. Я дивилась на Нього, на його по
калічені плечі та руки, в правому боці мав рану і 
з неї випливала на ліву сторону кров, а на праву, 
думаю що вода, тому що дуже блистіла. Це були 
немов струмені світла, котрі були скеровані на 
вірних. Шокувала мене кількість крові, котра 
випливала. Я подумала, що вона зараз усе по
заливає і залишить плями на обрусі, але жодна 
крапля на вівтар не впала. У тому моменті Діва 
Марія сказала:

– Це чудо над чудесами! Повторюю тобі: для 
Господа не існує ані часу, ані відстані, і в мо
менті перемінення усі присутні забираються до 
підніжжя Голготи і знаходяться там у моменті 
розп’яття Ісуса Христа.

КАТАЛІНА: Чи можна собі це уявити?! 
Наші очі цього не бачать, але усі ми присутні у 
той момент, коли Ісуса прибивають до хреста! 
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Коли Він просить в Отця прощення не тільки 
тим, котрі Його прибивають, але і нам, кожно
го нашого гріха: «Отче, прости їм, бо не зна
ють, що чинять». 

КАТАЛІНА: Коли ми мали відмовляти вже 
«Отче наш», Ісус вперше заговорив до мене:

– Зачекай! Хочу, щоб ти молилась зі всієї 
глибини, наскільки тільки можеш. Пригадай 
собі особу (або осіб), котра тебе найбільше 
зранила у твоєму житті або скривдила, щоб 
ти пригорнула її до серця і сказала: «В ім’я 
Ісуса Христа пробачаю вам і бажаю миру. В 
ім’я Ісуса прошу, щоб пробачили мені і бажа
ли миру». Якщо особа заслуговує на цей мир, 
то отримає його разом з великим добром. А 
якщо не буде в стані відкритися на нього, то 
цей мир провернеться до твого серця. Але я 
не хочу, щоб ти отримувала або переказувала 
знак миру особам, якщо не можеш пробачити 
і досвідчити його, насамперед, у своєму сер
ці. Вважайте на те, що робите. Відмовляєте, 
«Отче наш… прости нам провини наші, як і 
ми прощаємо винуватцям нашим…». Якщо 
ви можете пробачити, але не можете забути, 
як говорять деякі, то ви ставите умови Божо
му пробаченню і говорите «пробач мені так, 
як я можу пробачити, але не більше».

КАТАЛІНА: Не знаю, як я можу виразити 
свій біль, бо усвідомлюю собі, в якій мірі мо
жемо зранити, як можемо скривдити самих 
себе з приводу обтяження тих образ, злих 
почуттів і тих злих речей, які носимо у сво
їх серцях. Я пробачала і пробачала з цілого 
серця і просила пробачення для всіх, котрі 
мене колись зранили, аби відчути мир Гос
подній. Целебранс сказав: « Обдаруй нас 
миром і єдністю…», а потім «Мир Господній 
нехай завжди буде з вами». Раптом я поба
чила, що між деякими людьми, але не всіма, 
котрі переказували один одному мир, появи
лося інтенсивне світло. Я знала, що це Ісус. Я 
кинулась подати мир і потиснути руку осо
бі, котра була біля мене і відчула правдивий 
дотик Господній! Це Він потиснув мені руку, 

щоб дати мир! Саме в той момент я була здат
на пробачити і відкинути з мого серця усі об
рази до інших людей, які до того часу носи
ла у своєму серці. Ісус прагне ділити з нами 
ці хвилини радості, щоб бажати нам свого 
миру. Наступив момент Святого Причастя. 
Я знов скерувала свою увагу на священика і 
архієпископа. Коли він приймав Святе При
частя, Діва Марія сказала:

– Це є момент молитви за служителя і 
священиків, які відправляють разом Служ
бу Божу. Повторюй разом зі мною: «Господи, 
благослови їх, люби їх, бережи їх, підтримуй 
їх своєю Любов’ю». Пам’ятайте про всіх свя
щеників на світі, моліться за всі богопосвячені 
душі. 

Далі буде…
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боГороДицЯ ВрЯтуВала МЕнЕ

пішла до церкви. Це було свято 
Покрови Пресвятої Богороди
ці. Вийшовши з церкви я стала 
іншою, мене вже менше тягну
ло до світу забав, більше хотіла 
бути біля Богородиці. Минуло 

Я стала дуже рідко їзди
ти додому, почала просити 
більше грошей на кишенькові 
витрати, хоча знала, що їх у 
батьків немає. Ось так поча
лося моє студентське життя. 
Часті відвідини нічних клубів, 
дискотек, після яких, звісно, 
я приходила у гуртожиток 
дуже пізно. Зранку не могла 
встати на пари. Моє життя не
помітно для мене котилося у 
прірву. Одного вечора, коли я 
поверталася з «нічної прогу
лянки», я побачила що церква, 
яка була у нас на подвір’ї, від
чинена. Тоді ніби голос у моїм 
серцю підказував зайти туди. 
Я зайшла і почула як свяще
ник говорив проповідь на тему 
любові до Пресвятої Богоро
диці, яка допомагає в різних 
життєвих ситуаціях. Після 
почутої проповіді я вийшла з 
храму. Дорогою до гуртожит
ку я роздумувала над словами 
священика і любов’ю Пресвя
тої Богородиці до нас. Цілу 
ніч не могла заснути. У моїй 
голові були різні думки. На 
ранок я все ж таки трошки за
снула, і мені приснився сон, де 
Богородиця хотіла мене взяти 
під свій покров, а я втікала від 
неї у темряву. Проснувшись, я 

багато часу. Я закінчила на
вчання, одружилася, забула всі 
свої мрії про так зване «щасли
ве життя», а найголовніше – у 
моєму серці назавжди зали
шилася БОГОРОДиЦЯ. 

Я була простою дівчинкою з села, яка прагнула вирватися з нього, щоб стати «крутою». Після закін-
чення школи, мої батьки трохи заробили грошей і відправили мене вчитися в місто. Я дуже раділа, 
адже це мрія мого життя. Коли я приїхала до міста і ввійшла до університету, в якому мала навча-
тись, то відразу хотіла стати «своєю», бо це круто, тебе будуть знати всі класні хлопці, дівчата, які у 
своєму житті перепробували все. Мені це вдалося, хоч я доклала чимало зусиль для цього.
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 Прийшла весна. Побоювання, що 
можуть бути ще холоди та приморозки, 
не виправдались. Після довгої холодної 
зими природа почала оживати. Розцвіли 
перші весняні квіти: проліски, підбіл, 
крокуси… це були перші дарунки весни 
для бджілок. Сонечко з високості голубило 
кожну травинку, кущик, переливалося 
у джерельній воді струмочка. На полях, 
городах, у садках ставало все більше і 
більше роботи.

А в Анни на очах не висихали сльози. Чому 
така важка доля випала мені? Чому життя з 
самого дитинства не легке? Чому?.. Чому?.. І 
німі питання застигали на устах.

Під час війни, ще підлітком, її забрали на 
роботу до Німеччини. Все пережила вона: 
голод, холод, знущання, непосильну працю, 
страх. І ось Анна повертається додому. Мов на 
крилах летіла до рідної оселі. Марила зустріч
чю – та ні сім’ї, ні родини, ні сусідів не застала. 
Метушилась, як зранений птах, але про долю 
рідних, знайомих не було в кого запитати. Та 
й довго перебувати тут було небезпечно. Тіль
ки й почула, що польська «Армія Крайова» за 
добу всіх виселила, кудись на схід.

Дівчина не пам я̀тає як опинилась у Льво
ві. Заходила в різні інстанції, писала заяви 
на розшук родини. Чекала в надії звістку про 
рідних. Обіцяли допомогти. Але тільки обі
цяли. І на тому все закінчувалось.

 Анна розуміла, що змушена якось вижи
ти. Поступає на навчання в медичне учили
ще. Після закінчення працює в місті Горохо
ва на Волині. Незабаром виходить заміж. Бог 
нагородив її двома донечками. Та спокою в 
хаті не було. Свекруха не схвалювала вибору 
сина, не злюбила невістки, називала Анну за
волокою. Тільки й докоряла:

Ні брата, ні сестри, ні рідні… Як ти до мене 
потрапила?

І на кінець розвела сина з невісткою. Далі 
ні фізично, ні морально проживати в домі 
чоловіка молода жінка не могла. А йти було 
нікуди.

На щастя, її прийняла бідна вдова, що на 
війні втратила чоловіка і трьох синів. Пані 
Марія так мріяла дочекатись невісток, але не 
так сталось.

Який Бог добрий! Послав мені на старість 
невісточку та онуків, – раділа жінка.

анно, Молись…
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Будинок, де проживала бідна вдова, по
требував ремонту. Але як говориться, світ 
не без добрих людей. Трохи сусіди допо
могли, трохи з роботи, адміністрація на
магалась посприяти. Переклали пічки, 
поправили комин, поремонтували підло
гу. Будинок уже не протікав – можна було 
жити. Рятував невеличкий город коло хати. 
Вирощували все, що для життя необхідне. І 
тому на зиму вже мали свою картоплю, ка
пусту, огірки, помідори… Із садка зібрали 
яблука та сливи. Так що жили більшменш 
нормально. Анна працювала медсестрою в 
лікарні, дівчатка вчились у школі, відвід
ували музичну школу, займались спортом. 
Від колишнього чоловіка жінка ніякої до
помоги не мала. Прикинувся хворим, щоб 
дітям нічого не платити, а потім створив 
нову сім’ю.

Але з часом для Анни настали нові ви
пробування. Тяжко захворіла старенька 
Марія. Не могла вже вставати з ліжка, по
требувала догляду. Та на біду, ще й Анна 
захворіла грипом. З температурою ходила 
на роботу, ще й пані Марію доглядала. А на 
городі нічого не копали, не садили. Сили й 
часу не було.

– Аж тепер мені кінець! Зійду зі світу ско
ріше від Марії, – плакала жінка. Марія ба
чила її сльози, але зарадити нічим не могла. 
Тільки завжди говорила:

Анно, молись… Бог добрий і не опустить 
тебе, моя доню (так називала її). Не втрачай 
надії.

Великдень цього року був раннім, на по
чатку квітня. По сусідству готувались до ве
сілля. Всі знали, що Анна прекрасна госпо
диня, добре готує, пече, виробляє різні м’ясні 
страви. Сусіди звернулись до неї, щоб була 
весільною кухаркою. Анна відмовлялась, як 
могла. Та всетаки впросили. Не могла відмо
вити, бо завжди всім допомагала. Але сама 
ходила як тінь. Їй було дуже важко, думала, 
що це вже кінець. Анна не переставала моли

тись, слухала Марію, яка тільки й повторю
вала:

– Анно, молись. Бог добрий. Не опустить 
нас!

І велика Божа поміч прийшла. 
Після весілля сусіди запросили Анну тро

хи посидіти за столом, погоститись. Саме зі
йшлась вся їхня родина й родина молодого. 
Одна з жінок, з родини нареченого, до Анни 
говорить:

– Пані, Анно! Ви так схожі на мою сусідку!
– А хто Ваші сусіди? – з тривогою кину

лась Анна.
Розговорились. Жінка слухала, затаївши 

подих. Все співпадає, мама, брати, сестри… 
Майже всі працюють на Львівському авто
бусному заводі.

Анна розказала нелегку історію свого 
життя.

У п’ятницю, надвечір, до Анни на подвір’я 
заїхав автобус з родиною зі Львова. Мама, 
брати і сестри з невістками, зятями, племін
никами… Ту зустріч описати неможливо. 
Сльози радості, сміх. Немов Біблійний Йо
сиф зустрівся зі своїми братами, які колись 
продали його в неволю, а він став другим піс
ля Фараона. 

Анні навезли подарунків, посуди, білизни, 
одягу, продуктів. До вечора город скопали, 
засадили, підсобили по господарству. В не
ділю збиралися від̀ їжджати. Мама до Анни:

– Збирайся, дочко, поїдеш із нами. Я тебе 
все життя шукала. За тебе тисячі Служб Бо
жих замовляла. Не знала, як молитися, чи за 
живу, чи за мертву. Нарешті з Божою поміч
чю я тебе знайшла і більше тебе не залишу.

– Ні, мамо, я не можу залишити пані Ма
рію, мою другу маму, яка тепер хвора. Вона 
довгі роки заміняла мені тебе.

До осені на подвір’ї Анни стояв прекрас
ний дім. А дівчаток, своїх онуків, бабця пе
ревела на навчання з Луцька до Львівського 
університету. 

Подав о. Софрон ПОПАДЮК, ЧСВВ
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Віктор БЕНЕДІТА

Коли українці починають говорити про 
політику, то відчувається обурення і гнів, 
розпач і недовіра. Недовіра до людей, які 
стоять на чолі нашого народу, нашої держа
ви. І не дивно, адже за 25 років самостійності 
ми зробили крок вперед і три кроки назад... 
Але ж всі політики, які керують і приймають 
рішення, в якому напрямку буде розвивати
ся країна, народились і навчались в нашому 
суспільстві. Кожен з них є одним із нас. Ми 
самі створили СиСТеМУ, яка привела нас в 
глухий кут. Перебуваючи ззовні, ми знаємо, 
що потрібно робити і як змінити світ. Та по
павши всередину СиСТеМи, спокуси пере
магають добрі наміри і тоді маємо те, що за
раз маємо... Іноді гроші засліплюють людей і 
жадоба наживи відбирає рештки здорового 
глузду й душевної доброти. Якщо хтось живе 
в достатку, але не має внутрішнього балансу, 
духовної сили, то важко втримати той фі
нансовий і енергетичний потік, приймаючи 
рішення на основі сили і вигоди. Фінансовий 
світ тримається на трьох китах:

 гроші (хто платить той і музику замовляє);
 влада (розділяй і володій);
 зв’язки (блат).
Багато років тому я читав одну книгу. В ній 

детально описується як влада знищила одно
го, на той час популярного, політичного діяча. 
Перед черговими президентськими виборами 
стало зрозуміло, що цей політик може перемог
ти діючого президента. Oдного разу, у вузькому 
колі довірених осіб, президент (ніби випадково) 
пожалівся, що його головний конкурент з кож
ним днем стає більш відомим і, що найгірше, 
балакучим.

Це загроза для нас, потрібно з’ясувати цю 
проблему – сказав Хазяїн (так називала між со
бою його свита).

Так як там знаходились люди, що керували 
державою і мали можливість включити важелі 
влади, використовуючи це також і в приватних 
цілях, то вже наступного дня всі потрібні служ
би були задіяні.

Виконання поставленної задачі відбулось на 
відмінно (політик «випадково» загинув в авто
катастрофі), так як там були задіяні кращі сили, 
спеціалісти високого класу. А всією операцією 

політика і люДи
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керував один офіцер, зять друга президента 
(тесть також займав високу посаду в уряді). 
Хоча все сталося як було заплановано, не «під
копаєшся», але народ у випадковість аварії не 
вірив. І влада, щоб приховати злочин, почала 
винищувати всіх виконавців, задіяних в опе
рації. Відчувши, що смерть загрожує близькій 
людині, друг президента попросив Хазяїна за
лишити зятя живим.

Він буде мовчати. Якщо потрібно, він покине 
нашу країну, виїде за кордон. Моя дочка обо
жнює свого чоловіка. Ще й, до того всього, ми 
з ним великі друзі.

Вислухавши все уважно, президент відповів:
– Ти пригадуєш ту розмову у мене на дачі, 

коли я лише сказав, що мені вже набрид той ба
лакун? Я ж не називав імен, не віддавав ніяких 
наказів. Це було просто моє розуміння тієї си
туації, моя думка. А механізм виконання, вико
рінення з тіла держави непотрібної мені особи 
закрутився. Ти можеш зрозуміти вагу слів, коли 
керуєш країною? Це як наркотик, це величезна 
енергія і заради цього потрібно чимось жертву
вати. Ти маєш зробити вибір – або ти зі мною і 
приймаєш все, що кажу і думаю, або я відправ
ляю тебе на почесний відпочинок і можеш спо
кійно насолоджувуватись родинною ідилією.

Після такої розмови мало хто знайде в собі 
сили залишитись самим собою. І, звичайно, чи
новник прийняв рішення на користь влади. Як 
бачите, гроші і влада разом – це велика сила. І 
ця сила, в основному, використовується для ви
годи вузького кола людей.

Може я романтик (або як кажуть в народі: 
«простий, як двері»), але я вірю, що справжня 
людина, займаючи високу посаду, робить світ 
кращим і добрішим, справедливішим і без
печнішим. І коли громадяни країни повірять 
в можливість жити в достатку, коли появиться 
довіра до уряду, віра в майбутнє – ця держава 
здатна на великий прогрес.

Наприклад, США. В далекому минулому 
на пост президента заступив Франк Рузвельт. 
Він майже відразу розпочав проводити в 

країні великі реформи. Впорядкував робо
чий день, узаконив різні соціальні виплати, 
зобов´язав платити відповідні податки всіх 
багатіїв. Побачивши в ньому загрозу для сво
го капіталу, олігархи згуртувалися і на на
ступних президентських виборах «вистави
ли» свого кандидата. Були задіяні дуже великі 
кошти в передвиборній компанії, вони про
вели грандіозний піар. Але весь народ став 
їм на заваді. Громадяни країни повірили в те, 
що закон існує, що все можливо, коли влада 
для людей, коли все по справедливості. І най
головніше, кожен виборець відчув вагу свого 
голосу. Рузвельт переміг на чергових виборах 
з великою перевагою і, як показало майбутнє, 
саме завдяки йому США стало лідером в сві
товій політиці. Він став ініціатором створен
ня ООН. Тільки за допомогою ряду реформ, 
прийнятих Франкліном, країна вийшла з 
важкої економічної кризи.

Ще за багато років до свого президенства 
Франклін Рузвельт захворів поліомелітом і до 
кінця життя був прикований до інвалідного 
крісла. Але якої сили волі була ця людина, який 
великий слід залишив в історії своїм позитив
ним зарядом і вірою в щасливе майбутнє. Честь 
і хвала таким людям! Дуже важливо вірити, що 
при бажанні можна змінити все – і своє життя, 
і життя навколишнього середовища. Все зале
жить від нас, від нашого мислення, від наших 
бажань, від наших дій. 

Я вірю, що в недалекому майбутньому, і в 
Україні, з’являться справжні люди: справедли
ві, чесні, патріоти своєї країни. На Бога покла
даємо всю нашу надію, Йому єдиному все під
владно. Кажуть, що людина живе так, як раніше 
мислила. Так і держава: якщо громадяни довгий 
час невдоволені своїм життям, то зневіра і хаос 
панують там, людям важко повірити в щасливі 
переміни. Та все можливо, якщо кожен із нас, та 
весь народ в цілому, вже зараз почне змінюва
ти своє мислення. Позитивні думки сьогодні – 
щасливі переміни завтра! Майбутнє приходить 
значно швидше, якщо йти йому назустріч!  
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о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ 
(Із записів 1973 р.)

Цю розповідь я почув під час подорожі, 
коли їхав у відрядження в Росію. Потяг «Львів
Москва» був повністю заповнений. Служба пре
си тоді вдало працювала і часто розносили газе
ти і журнали. Хтось у нашому купе з пасажирів 
придбав тижневик «Огонек» і всі ми перегля
дали: хтось щось читав, а хто тільки дивився 
на світлини. Часопис був повністю посвячений 
тридцятиріччю битви на Курській Дузі. Серед 
пасажирів я був наймолодший, тому прислухо
вувався, що говорять старші: 

– Це була найстрашніша битва, у якій була 
задіяна на той час найкраща техніка, зокрема 
танки, – говорив російською, мабуть, знавець 
історії війни.

Навпроти біля мене сидів чоловік років 
п’ятдесят п’ять, мовчазно спостерігав за всіма, 
поки не взяв часопис до своїх рук. Перегортаю
чи листки часопису, з якоюсь іронією висловив 
свою думку: 

– Тут є не найкращі фотографії. Це була 
дуже жахлива битва, що не можна словами 
розповісти. Але мені пощастило, чи не по
щастило, бо на початку цієї битви я був по
ранений в плече осколком. Будучи на дозо
рі, я повинен все передавати в наш штаб, що 
діється навкруги. Коли був поранений, мене 
підхопили товариші, а опритомнів у військо
вому лазареті. Мені й зараз дивно, як розумна 
людина могла видумати таку страшну зброю, 
якою є танк, для того, щоб вбивати інших 
таких же людей. Танки, авіація, артилерія, 
немовби змагались між собою, хто тут є пер

розпоВіДь фронтоВика
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шим. Багато солдатів психічно не витримува
ли цього жаху надлюдського пекла. Ви собі не 
можете уявити, танк на танк іде і вилазить, на 
нього, а потім перевертається і обидва горять 
і вибухають, а тут ще бомби, артилерія з двох 
сторін з нашої і ворожої сторони – справжнє 
пекло. Ось гляньте на фотографії – одне на
чальство. Так завжди було, а потім ще наго
роджували їх. А де ті, що гинули, що горіли 
в танках?

Навпроти пасажирам щось не подобалось у 
розмові цього фронтовика і завели якусь свою 
бесіду, а може боялись бути відкритими, бо не
відомо хто сидить у купе. Такі часи були. 

– І довго ви були в лазареті? – запитав я. 
– На війні довго не затримуються на лікуван

ні, підремонтують і знову на фронт. Та й зараз 
щось подібного є. Ось я не був на роботі, захво
рів і потрапив у лікарню. Трохи підлікували, ви
писали, дали лікарняне і знову до роботи. Таке 
наше життя, – говорив співбесідник, додаючи:

– Ви зі Львова, бо чую по розмові?
– Так, – відповідаю. 
– Я з Харківщини, а їздив до Львова до дочки. 

Вона вийшла заміж за львів’янина і я радий цьо
му, бо у Львові люди тримаються свого, а в нас…

 Говорив мій співбесідник півголосом, щоб не 
чули нас наші сусіди про що ми розмовляємо. 
Тоді і я його запитав, щоб продовжити розмову:

– Ви увесь час були на фронті?
– Звичайно, від початку аж до закінчення ві

йни, весь час був на фронтах. Три рази був ра
нений і перебував в шпиталях, але Бог милував.

Мені було приємно почути, коли він згадав 
про Бога, значить вірує в Нього та й ще з Укра
їни. Навіть у дорозі свій до свого тягнеться. Го
ворив українською, так як це говорять на Пол
тавщині. Мені було ще цікаво дізнатися чи він 
любить свою Україну. 

– Там, у вас, у більшості говорять російською, 
а ви таки посвоєму. 

– В сільській місцевості говорять, як там 
кажуть, похуторянськи, а по містах по
городському, тобто, російською. У цьому немає 

ніяких проблем, бо розуміють одне одного. Рано 
чи пізно всі будуть говорити російською, нічого 
не вдіємо.

Мій співрозмовник побачив, як я на обличчі 
змінився і засумував. Після деякої моєї мовчан
ки, він заговорив: 

– Україну не зламати, Західна не здається і це 
є наша надія. 

– Хоч я також служив в армії, – говорив я 
йому, – але ніяк не міг уявити собі, коли при
ходиться вбивати один одного, хоч це вороги, а 
потім отримувати за це нагороди. 

– О, у мене багато нагород і медалей. За кожне 
взяття великого міста всіх нагороджували меда
лями. У цій війні всі стріляли, а куди кулі летять, 
Бог його знає. Це тільки в кіно показують штур
ми, атаки в упор. А так завжди було, що одні на
ступають, а другі відступають. Масово гинули 
від бомбардувань, кулеметів, обстрілів артиле
рії, і не знаєш, звідки куля тебе достане, звичай
но, як на війні, порізному бувало. Та всетаки 
один гріх тяжкий маю, що лежить на моїй душі. 
Про це я всім розказую і вам розкажу, якщо бу
дете слухати: 

– Це було ще тоді, як ми відступали на Жи
томирщині. Нам приказали прийняти оборону, 
і ми викопали окопи. Коли підступили німці, 
вони також окопались з протилежної сторони і 
прийняли оборону. Нам було відомо, що буде
мо відступати, але був даний приказ затримати 
противника. Тільки чомусь нам заборонили 
стріляти, навіть, якщо ворог буде стріляти у 
нашу сторону. Не знаю чому?

Було це літом, сонце гаряче пече. Дуже спрага 
виснажувала. Води у нас не було, хоч недалеко 
протікала невелика чиста річечка. Поїли ми су
хий пайок, а води так хочеться. Тож треба було 
виходити з окопів і бігти до річки недалеко, сто 
чи сто тридцять метрів, і солдати набирали в 
казанки цієї води і бігом до окопів. Боже, яка 
ця вода для нас була дорогою, важко собі уяви
ти. Німці були мудріші, бо вкопалися таки біля 
самої річки і в них, мабуть, проблем з водою 
не було. Спочатку було все нормально, а потім 
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німці стріляти і солдати гинули недалеко наших 
окопів. Декого притягували до окопів, а у нас ні 
ліків, ні лікарів не було. Хлопці стікали кров’ю і 
помирали, а ми нічим не могли допомогти.

Декілька днів ми тримали таку мовчазну обо
рону. З німецької сторони я бачив, як один офі
цер стояв у повній позі в окулярах і з біноклем. 
Він завжди дивився в нашу сторону і коли хто 
вибігав з окопів, щоб принести води, він тут же 
давав команду снайперам, а ці виконували своє 
і підстрілювали наших. Ради не було. Це було 
жахливо дивитися, коли людина біжить, щоб 
покріпитись водою, а тут її підступно, як цього 
зайця, – бах, і людини немає.

Одного ранку я бачив його знову. Він стояв, 
навіть любувався своїм заняттям. А нам так по
трібно води, і ніхто не наважується бігти до річ
ки. Я не витримав. Не знаю, що сталось зі мною. 
Я взяв в руки гвинтівку і саме в той момент, коли 
він опустив бінокль вниз, вистрілив у нього. Ні
мець тут же повалився на землю. Не знаю, чи 
я його вбив, чи поранив, але гріх взяв на свою 
душу.

А у нас в окопах всі заметушилися – сполох. 
Хто стріляв? Шукають винного. Та на щастя, 
ніхто мене не видав. Я також мовчу, як та риба, 
бо за порушення порядку на фронті строго ка
рали. Там з людьми ніхто не рахувався. Це тіль
ки в книжках пишуть дуже гарно, а насправді на 
фронті всі нервові, а коли ще відступають, то ще 
до цього злі і жорстокі. Але вже після цього наші 
солдати могли вільно бігати до річки. У мене на 
совісті залишилось назавжди недобре відчуття. 
Лягаю спати і думаю, а може у цього німця та
кож була мати, дружина, діти, але… 

Мій співбесідник, махнувши донизу рукою, 
замовчав. Але через хвилину він знову загово
рив: 

– Та у мене ще був інший випадок, коли я вря
тував двох німців. Ось послухайте, як це було: 

– Це вже було, коли німці відступали. Бо на 
цій війні було щось дивного. Спочатку ми від
ступали, німці гнали нас, а потім так само німці 
відступали, а ми їх гнали. Все у світі змінюється. 

Вони думали, що вже цілий світ у їхніх руках, а 
тут програш один за другим. Хід війни зміню
ється на нашу користь.

Одного разу ми зайняли невеликий дім. Жи
телі якого повністю залишили його. Це було вже 
на німецькій території, наступали на Познань – 
тепер це Польща. Розквартирувались у цьому 
домі, а у підвалі тримали полонених німців, яких 
захопили під час нашого наступу.

І тут я побачив, як за воротами цього будин
ку стояв наш капітан з довбенькою у руках, весь 
червоний. До нього підводили німецьких по
лонених і він цим поліном зі всієї сили вдаряв 
по голові. Тоді полонений падав наповал, а він 
реготався від задоволення. Після цього знову 
кричав, щоб до нього вели наступного полоне
ного. Всі вони, як звичайно, були п’яні. А я, щоб 
на це не дивитися, пішов за будинок і тут бачу 
виводять двох німців з підвалу. Один був стар
ший, а другий молодий. А біля нашого офіцера 
вже їх багато лежить мертвих. Молодий німець 
тримається за ремінь старшого, який кричить 
німецькою: «Durch meine Schuld, durch meine 
Schuld, durch meine ÜBERGROΒE Schuld!..Lamm 
Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
erbarme dich unser!» (Моя провина, моя прови
на, моя дуже велика провина. Агнче Божий, що 
береш гріхи світу, змилуйся над нами).

Я зрозумів, що вони благають Бога, бо не хо
чуть помирати, як і кожна людина. Плачучи, по
лонені німці кричали у відчаї і лементували. Це 
був крик душі. Вони були віруючими. 

Не думаючи нічого, я схопив молодого нім
ця за мундир і потягнув назад у другий під’їзд, 
а цей, як потім виявилося, потягнув ще свого 
батька. Я думав тільки за того молодого, а тут ще 
один. Перед мною були відкриті двері, а в кори
дорі були також сходи на другий поверх і в під
вал. Я їх обох штовхнув туди вниз і закрив двері 
й виходжу на подвір’я. І тут через хвилину чую 
кличуть капітана. Він кидає своє поліно і пішов 
туди звідки було чути крик, а всіх полонених, які 
залишилися живими, знову закрили у підвалі на 
ключ. Вбитих полонених потрібно було похоро
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нити і це створювало для нас нові проблеми, та 
ми повинні були йти вперед вже завтра вранці.

Майже цілу ніч мене не брав сон, а на другий 
день приїхало на «бобику» полкове начальство. 
Сам полковник був у доброму настрої і нас 
привітав з бойовими успіхами. Не знаю, як він 
обійшовся з капітаном, чи знав про це все, що 
він зробив, бо вночі вбитих полонених вивезли 
десь в поле. А я запитую його: 

– А що з полоненими? 
– Всіх віддати в комендатуру, – відповів він, а 

потім додав, – ну, молодці, ще полонених затри
мали, чекайте нових нагород.

Коли виводили полонених з підвалу, тоді я 
вивів своїх полонених, де вони були закриті. І 
тут бачу щось неймовірне. Вони падають мені 
до ніг і цілують їх зі сльозами на очах, кажучи:

“Danke schön! Es segne Sie der allmächtige und 
barmherzige Gott” (Дякую! Нехай вас поблаго
словить всемогутній і милосердний Бог.) 

– Ні офіцери, ні солдати нічого не розуміли, 
щоб це могло означати. А я вам скажу, що такої 
вдячності від нікого ніколи не мав. Цих полоне
них можна зрозуміти, адже ж я врятував їхнє 
життя. У нас був один молодий офіцер, який 
проживав серед поволжських німців і добре 
розумів німецьку мову, то він мені розказав, що 
вони говорили, коли мені дякували. Тоді я його 
попросив, щоб він мені записав ці слова на па
пері і я їх вивчив потім на пам’ять, то вам так 
розказую з пам’яті. Мені на душі не тільки було 
приємно і легко, але здавалось, що я на крилах 
лечу, щоб все це Богові розказати, бо вони про
сили у самого Господа Бога для мене благосло
вення. Правду кажу вам, що таке було піднесен
ня на душі, якого не можна пояснити. Та про цей 
випадок я нікому не розказував, бо порізному 
могли б це сприйняти солдати, – різні є люди.

– А що з тими полоненими, які залишились 
живими, яка доля цього офіцера? – запитую. 

– Ми звідси пішли на передову, та вбитих по
лонених ми не хоронили і про це нікому не роз
казували, а тих німців, які залишились живими, 
відправили в тил у табори полонених, де їх було 

багато. А з капітаном сталось щось дивне. Най
ближчим часом, під час нашого наступу, йому в 
голову попав великий осколок з гранати і він тут 
же на місці загинув, як завжди, був на цей час 
випивший і не остерігався. П’яниці на фронті 
часто наражались на небезпеку і деколи гинули 
ні за що. Були випадки, коли дали, як кажуть, по 
сто грам і вперед «за родину, за Сталіна», і тут же 
гинули від кулеметних черг.

Слухаючи свого співрозмовника, я все це 
сприймав за щиру правду, але знову запитав, те 
що найбільше мене цікавило: 

– А всетаки, до Бога звертались солдати на 
фронті під час боїв? 

– Авжеж, ще й як молились навіть такі, що 
не вірили в Бога, але потім знову забували. Така 
вже людська природа. У народі кажуть: «Як три
вога, то до Бога; а по тривозі вже й по Бозі».

Мій співбесідник від розмови наговорився, 
піднявся і став розкладати свою постіль на ниж
ній полці, кажучи: 

– Втомився я, тож трохи відпочину. Стіль
ки всього надивився на цьому білому світі, що 
можна розказувати і розказувати, та чи хто за
хоче слухати – оце питання?

 А я довго сидячи біля нього, ще довго розду
мував над тими подіями. Не хотілось мені спати, 
то дещо записав у свій блокнот. 

І тільки пізніше я зрозумів, що в критичний 
момент батько з сином приймали духовне При
частя, коли їх виводили з підвалу. Це були по
каянні молитви, які говорять вірні на початку 
латинської Служби Божої «Моя провина!..» І 
вкінці святої Літургії перед святим Причастям, 
«Агнче Божий, що береш гріхи світу, змилуйся 
над нами!…» Саме через їхню молитву Господь 
Бог врятував цих двох полонених німців і тих, 
які ще знаходились у підвалі. Тому послав їм Бог 
доброго чоловіка для порятунку, який став моїм 
співбесідником. На жаль, я не дізнався ні імені 
його, ні прізвища, і не подумав тоді, що колись 
ця розповідь, незнайомого мені фронтовика, 
стане матеріалом для допису нашого журналу 
«Місіонар». 
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за ВсЕ тобі Я ДЯкую!
 Слава Ісусу Христу!

Шановна редакціє, на сторінках журналу 
«Місіонар» хочу в особливий спосіб вислови
ти щиру подяку Пресвятій Тройці, Матінці 
Божій, св. ЮдіТадею, св. Антонію, св.  Бе
недикту, св. Філомені, св. Марті, св. Анні, 
св. Терезі, о. Піо, св. Шарбелю, св. Ангелам за 
вислухані молитви і допомогу моїм рідним і 
знайомим.

З повагою
Романія Добромільська,

с. Ролів, Дрогобицький р-н, Львівська обл.

 Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє, на сторінках Вашого 

журналу «Місіонар» хочу висловити щиру 
подяку Господу Богу, Пресвятій Діві Марії 
(я молилася дев’ятницю до Богородиці, що 
розв’язує вузли), Ісусу Христу і всім святим 
за отриману ласку для свого онука Романа, 
який поступив у Львівський політехнічний 
університет. Моя молитва була вислухана. 
Він поступив, і то на державну форму на
вчання.

Люблячий Господи! Пресвята Діво Маріє і 
всі святі, низько вклоняюся перед Вами і пе
репрошую за запізнення.

Дарія Михайлівна Павлів,
с. Завадів, Стрийський р-н, Львівська обл.

 Слава Ісусу Христу!
Сердечно дякую Ісусу Христу, Пречистій 

Діві Марії, св. Юді Тадею, священномуче
нику Миколаю Чарнецькому, слузі Божому 
Андрею Шептицькому, св. Івану Павлу ІІ, 
св. Йоанну ХХІІІ, блаженним Йосафаті і 
Тарсикії, св. О. Піо, с. Амбросії за вислухані 
молитви.

Недавно у мене були проблеми, які я вже 
і не сподівалася вирішити. Але я кожен день 
молилася до святих з проханням про моли
товне заступництво і вирішення моєї справи. 
Господь мені допоміг, усе закінчилося добре.

Дякую Тобі, Господи, за все, за здоров’я 
моєї родини. І віддаю Господу Богу честь, по
клін і славу.

З повагою
Катерина, с. Лапаївка, Львівська обл.

 Слава Ісусу Христу! 
Після одруження ми з чоловіком не поспі

шали з дітьми, оскільки двоє ще були студен
тами. Коли ж почали задумуватись над збіль
шенням нашої сім’ї, в нас нічого не виходило. Я 
звернулась до медиків і мені призначили ліку
вання. Прийшовши в аптеку, я купила майже 
все, що сказав лікар. Не починала приймати 
ліків відразу, оскільки не все купила. В неділю 
після Служби отець оголосив, що до Львова 
приїжджає сестра Ліді. Я поїхала на зустріч з 
сестрою. Було надзвичайно багато людей. Своєї 
черги я чекала приблизно 8 годин. Але коли се
стра Ліді доторкнулась до мене, я землі під но
гами не відчувала, пропала вся втома, це було 
надзвичайне відчуття Божої Благодаті. Прой
шов тиждень, можливо два, точно не пам’ятаю, 
я дізналась надзвичайно радісну новину – ва
гітна. Я не могла повірити в своє щастя, адже 
так і не випила жодної таблетки. Лікарі також 
були в шоці, бо не бачили тих патологій, які 
були буквально місяць тому. Я вкотре відчула, 
наскільки сильно Бог мене любить. 19 серпня 
2015 року, в таке велике свято, в нас народилась 
донечка Єлизавета. Прошу вибачення, що так 
пізно даю свідчення про це чудо в моєму житті. 

Оксана
с. Ремезівці, Золочівського р-ну, Львівської обл.
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 Шановна редакціє, на сторінках часо
пису «Місіонар» хочу висловити щиру по
дяку Господу Богу, Пресвятій Діві Марії із 
Зарваниці. Під час перебування образу Ма
тері Божої із Зарваниці в лютому місяці у 
Львові, я зцілилась. У мене на видному міс
ці на носі була бородавка. Я притулилась 
до образу, і бородавка щезла. Дякую. Слава 
Ісусу Христу і Матері Божій. Божого благо
словення всім.

 З повагою 
Софія, м. Львів

 Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє журналу «Місіонар», 

хочу сердечно подякувати Господу Богу, 
Матері Божій, св. Антонію Падевському, 
св. ЮдіТадею, св. Йоакиму і Анні, св. архан
гелу Михаїлу, св. Миколаю, св. Піо і всім свя
тим за народження здорової донечки в сім’ї 
одружених Михайла і Галини, а моєї внучки.

Дякую Тобі, Господи, за ласки і щедроти, 
які Ти зсилаєш на нашу родину.

Дякую Богу за все. Слава Богу за все!
Ганна, м. Львів

ВІТАЄМО  
П. ВОЛОДиМиРА 

ГІЩиНСьКОГО, 
АВТОРА СТАТЕЙ ПРО 

ВАСиЛІЯНСьКиЙ ЧиН, ІСТОРиКА, 
ДОСЛІДНиКА, ВиКЛАДАЧА 

БОРЩІВСьКОГО КОЛЕДЖУ З 
ПРиЙНЯТТЯМ ДО НАцІОНАЛьНОЇ 

СПІЛКи ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНи!

Найщиріші побажання Божого 
благословення в житті та праці 

для Вас, п. Володимире!
від Редколегії «Місіонаря»
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНиЙ У ЖОВТНІ 
2016 РОКУ:

ГОРиЗОНтАЛьНО: 2. Айсберг. 6. Амвон. 7. Облік. 9. Адвокат. 11. 
Книга. 12. Келія. 13. Титаренко. 16. Канада. 20. Оксана. 23. Орхідея. 
24. Аргентина. 25. Верховина. 27. Лисенко. 28. Стаття. 30. Аденіт. 35. 
Лаврентій. 37. Сопот. 38. Ангел. 39. Марта. 40. Радіо. 41. Наталка.
ВеРтиКАЛьНО: 1. Омега. 2. Анадир. 3. Біографія. 4. Готика. 5. 
Лілея. 8. Юнона. 10.Хітон. 14. Здібність. 15. Сковорода. 16. Каракас. 
17. Ніагара. 18. Принцип. 19. Веселка. 21. Антифон. 22. Алфавіт. 26. 
Серцевина. 29. Тавор. 31. Ібсен. 32. Ватман. 33. Гітара. 34. Козак. 36. 
Індія.

Підготувала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 4. … в гріхах наших, гріхи 
наші без кінця, віра в серці як згасає і надії 
вже нема (з пісні «До Божого Милосердя»). 
7. Швидкісна позавулична транспорт-
на система Києва, Харкова, 
Дніпропетровська. 8. А сини 
Мідіянові: …, Ефер, Ханох, 
Авіда й Елдаа. Ці всі – 
діти Кетури («Буття»). 
9. Ах, то … ах, то Божа 
Мати в блакитних ризах, 
повна благодаті. 12. Одна подія 
ще в небеснім світі, а інша – в 
першому тисячолітті, у другому 
… дав Йосафата (вірш отця Ва-
силя Мендруня, ЧСВВ «Листопад»). 
13. Борис … – автор вірша-пісні «Пісня 
про матір». 14. Місто в Польщі, друге за 
величиною та кількістю мешканців. 16. Поема 
Івана Франка. 19. Друга літера грецької абетки. 
20. Легендарний засновник Києва, полянський 
князь. 21. Повітряний простір, у якому поширюються 
радіохвилі. 24. Відома пісня Володимира Івасюка «Черво-
на …» (виконавці Володимир Івасюк, Софія Ротару, Назарій 
Яремчук, Василь Зінкевич). 25. … Українка – українська пись-
менниця, перекладач, культурний діяч. 27. Столиця Молдови. 28. Є 
один …, який усе сотворив і всім управляє.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНиЙ У ВЕРЕСНІ 2016 РОКУ надіслали:
Бібліотека, м. Великі Мости, Сокальський рн, Львівська обл.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНиЙ У ЖОВТНІ 2016 РОКУ надіслали:
Бр. СтеПАН ДУБАН, монастир,с.Підгірці

ХРУНь Ганна, м. Великі Мости, Сокальський рн, Львівська обл.
КРАВеЦь Людмила, м. Городня, Чернігівська обл.

ГОРІН Ганна, м. Новий Розділ, Львівська обл.
БАМБУРАК Андрій, м. Чортків, Тернопільська обл.

ГРиНОВеЦь Богдан, м. Львів

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖцІВ!

УВАГА! ПРИЗИ!Надсилайте  
свої  правильні відповіді  

на адресу нашої редакції  
до 20.11.2016  та отримайте  ПРИЗ!

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Душа, уквітчана любов’ю, 
готова все на жертву стати. Всеціла, по-

вна злуки з Богом – це була наша … 
(«Уквітчана любов’ю» с. Емілія 

Вандич, СНДМ). 2. Думи 
мої, думи мої, … мені з 

вами! Нащо стали на 
папері сумними ряда-
ми? (Тарас Шевченко). 
3. Райський сад, що 

згадується у Біблії. 5. 
Окремий момент, період, ста-
дія в розвитку чого-небудь, у 
якій-небудь діяльності. 6. Одне 
із Львівських видавництв. 10. 

Місто, яке заснував король Да-
нило і назвав його на честь свого сина. 
11. Головна чи велика церква міста. 15. 

Людина, яка пише слова та музики до піс-
ні – … пісні. 17. Свята, – мати Віри, Надії, 

Любові. 18. «Я … народу, що вгору йде, хоч 
був запертий в льох, мій поклик: праця, щастя і 

свобода» – слова Івана Франка. 22. Місто обласного 
значення у Львівській області. 23. Орфографічний знак. 

26. Поширене біблійне ім’я.


