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слОВО РеДАКтОРА

о. Христофор Ганинець, ЧСВВ
Головний редактор

Ювілейний Рік Божого МилосеРдя 
завеРшився, але МилосеРдя тРиває...

 “Якщо в нашому серці немає милосердя, радості прощення, то ми 
не перебуваємо в спілкуванні з Богом, навіть якщо дотримуємося всіх 

заповідей, тому що спасає любов, а не лише виконання заповідей. Саме 
любов до Бога і ближніх доводить до досконалості виконання всіх 

заповідей” – Папа Франциск

Слава Ісусу Христу!
Дорогі в Христі брати і сестри, уважні читачі нашого журналу, чуйні на 

слово Істини, діти Божі! Милосердний Господь, вклав у нашу природу любов і 
дарування себе іншим. це найбільше багатство й щастя кожної людини. Часто 
ми можемо бачити у міцних обіймах закохані пари на перонах вокзалів, бать-
ків і дітей, братів і сестер і просто справжніх друзів, поріднених одним духом, 
для яких розлука є душевною раною... Один молодий священик, відлітаючи до 
СШа на служіння, поділився своїм, всім, напевно знайомим, почуттям: “Зараз, 
сидячи в аеропорту, не знаєш що буде далі. Однак хотів сказати те, що знав, але 
ніколи не відчував: людина бідніє не матеріально, а тоді, коли втрачає близь-
ких за духом людей! Відлітаючи, є надія, що не втрачу вас! Дякую за все!”... У 
цих словах, я пригадав собі також розповіді брата мого дідуся, який емігрував 
до Штатів, від “доброго радянського життя”, у 40-их роках минулого століття. 
“Було там все – оповідав він: і молодість, і кохання, і праця, і друзі, і знайомі, і 
радість, і горе, але не було там – української землі, яка снилася мені тридцять 
років, і не було найрідніших батька-матері, яких я обіймав у снах та за якими 
тужив щодня, розуміючи, що останні наші обійми були вдосвіта, на порозі рід-
ної сільської хати, коли мама, ховаючи сльози, які не давали їй вимовити слово, 
благословляла мене тремтячою рукою на щасливу, невідану дорогу й на вічну 
земну розлуку – до 90-их вона не дожила...”

Подібними прикладами людська історія дуже багата. але тільки один не-
типовий приклад журби залишив нам Син Божий – померши за тих, які не лю-
били Його... Він переживав за тих, хто хворий, адже “...здорові не потребують 
лікаря” (Лк 5 31-32).

20 листопада зачинилися Святі двері Божого Милосердя, які рік чекали, 
щоб нове покоління змогло взяти участь в ювілеї, щоб кожну християнську 
душу Спаситель зміг винести на своїх плечах із темряви гріхів. Чи ми скорис-
талися можливістю побути в обіймах милосердного Батька, через обійми з ми-
лими й немилими братами й сестрами? адже саме через них ми можемо пере-
бувати у тісних стосунках з Богом. Саме через них, якщо заберемо трішки тієї 
туги, за ким нудьгуємо й додамо за тих, кого недолюблюємо, зможемо щиро 
спілкуватися з Отцем небесним, помножувати милосердя і, тільки Він допо-
може нам у наших життєвих розлуках: стане нам Батьком і Матір’ю, Сином і 
Дочкою, Братом і Сестрою, Другом і Подругою... 
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стОРіНКА АПОстОлЬстВА мОлИтВИ

Cічень
Євангелізаційний: Щоб всі християни, 

вірні вченню Господа, через молитву й бра-
толюбство, змагали до відновлення повно-
го євхаристійного спілкування й співп-
рацювали у напрямі важливих поточних 
завдань, що стоять перед людством.

Покровитель: св. Василій Великий

Лютий
Загальний: Щоб люди, які терплять 

випробування, особливо бідні верстви 
населення, біженці й ті, що опинилися на 
узбіччі життя, зустріли визнання й під-
тримку в громадах.

Покровитель: преподобний Марти-
ніян

наМіРи ПаПи ФРанциска для аПостольства 
Молитви й всіх віРних на 2017 Рік Божий
(на цей рік Святіший Отець
Папа Франциск подає молитовні наміри у такому порядку)
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Березень
Євангелізаційний: Щоб переслідувані 

християни зазнали підтримку всієї церк-
ви, в молитві й у вигляді матеріальної до-
помоги.

Покровитель: мученик агапій

Квітень
Загальний: Щоб молоді люди відгуку-

валися на своє покликання й серйозно 
роздумували над можливістю посвятити 
себе Господеві у священичому чи мона-
шому стані.

Покровителька: мучениця Ірина

травень
Євангелізаційний: Щоб християни в 

африці давали пророче свідчення при-
мирення, справедливості й миру, наслі-
дуючи милостивого Ісуса.

Покровитель : пророк Ісая

червень
Загальний: Щоб народи рішуче праг-

нули покласти край торгівлі зброєю, яка є 
причиною багатьох невинних жертв.

Покровителька: мучениця акилина

ЛиПень
Євангелізаційний: За наших братів, 

які відпали від віри, щоб вони через нашу 
молитву й євангельське свідоцтво, знову 
віднайшли милосердну близькість Госпо-
да, й красу християнського життя.

Покровитель: мученик Іларій

СерПень
Загальний: За художників нашого 

часу, щоб їхні геніальні твори виявляли 
всю красу створеного світу.

Покровителька: преподобна Макрина

вереСень
Євангелізаційний: Щоб наші парафії, 

натхнені місіонерським духом, були міс-
цем, де передають віру й свідчення любові.

Покровителька: мучениця Софія

ЖОвтень
Загальний: Щоб праця всіх людей шану-

валася й був гарантований захист їхніх прав, 
а також, щоб безробітним була надана мож-
ливість внести свій внесок у загальне благо.

Покровитель: преподобна Параскева 

ЛиСтОПад
Євангелізаційний: Щоб християни в 

азії, даючи свідчення Євангелія своїми 
словами і вчинками, сприяли діалогу, 
миру й взаєморозуміння, особливо з по-
слідовниками інших релігій.

Покровителька: преподобна Йосафата 
Гордашевська

Грудень
Загальний: За літніх людей, щоб була 

підтримка сім’ї та християнської грома-
ди, бажання працювати разом, викорис-
товуючи мудрість і досвід в передачі віри 
й виховання нових поколінь.

Покровитель: мученик Севастіян

6
український  

католицький  
часопис

грудень 2016стОРіНКА АПОстОлЬстВА мОлИтВИ



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 грудень     
(З благословення Святішого Отця)

Ось Серце, що так полюбило нас...

заГаЛьний: за живий досвід Божого Милосердя – Бог не перестає нам дарувати 
прощення

МіСійний: за сім’ї – нехай буде для них різдво Христове знаком надії

МіСцевий: за добробут в нашій країні й за щире почуття будувати рідну хату

ПОКрОвитеЛь: св. Миколай

Сторінка апоСтольСтва молитви
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Євангелізаційний: Щоб всі християни, вірні вченню Господа, через молитву 
й братолюбство, змагали до відновлення повного євхаристійного спілкування й 
співпрацювали у напрямі важливих поточних завдань, що стоять перед людством.

наМіРи аПостольства Молитви на січень
(З благословення Святішого Отця)

екуменізм – це відповідь на молитву 
Ісуса, в якій Він просить, «щоб усі були 
одно».

Зібрати воєдино все людство – Божий 
задум щодо церкви. Кожен християнин 
покликаний трудитися на користь єд-
ності церкви. адже ті виклики, котрі 
постають перед християнськими церк-
вами сьогодні, – це виклики, кинуті всій 
християнській цивілізації. У цьогомі-
сячному наміренні Святіший Отець за-
кликає християн не лише молитися за 
єдність церкви, а й через братерську 
любов і конкретні вчинки робити ре-
альні кроки до цієї єдності, адже Бог 
є Отцем усіх, а всі ми є братами й се-
страми, незалежно від конфесії. Єдність 
з Христом спонукає шукати зустріч та 
діалог з тими, які вірять в Бога, щоб ра-
зом будувати справедливий, мирний та 
братерський світ, в якому буде затишні-
ше жити.

Коли ми житимемо у згоді й мирі, 
як брати, то зможемо відчути перед-
смак вічного життя вже тут на землі, 
адже один з аспектів Вічного життя 
полягає саме у радісному братерстві 
усіх святих. «Кожен любитиме іншого, 
як себе самого – навчає святий Тома з 
аквіну – а тому втішатиметься добром 
іншого, як своїм. Таким чином, радість 
одного буде настільки більшою, на-
скільки більшою буде радість всіх ін-
ших блаженних».

Якщо таким буде Сопричастя у церк-
ві, то кожен аспект нашого християн-
ського життя може надихатися прагнен-
ням будувати спільно, співпрацювати та 
вчитися одні від одних, разом свідчити 
віру. на цій дорозі нас супроводжує, і є 
центром цієї подорожі, Ісус Христос. це 
прагнення спільності спонукає намага-
тися зрозуміти ближнього, а не критику-
вати, шанувати його, а також приймати 
його таким, який він є та по-братньому 
допомагати віднайти правильний шлях, 
коли той зійшов з нього.

необхідно завжди пам’ятати, що ми – 
прочани, і що подорожуємо разом. Для 
цього слід довіритися товаришеві подо-
рожі без побоювань і підозр та спогля-
дати передовсім те, що шукаємо: мир на 
лиці єдиного Бога. Довіра до іншої лю-
дини – мистецтво і мир є мистецтвом, 
а Ісус навчав: «Блаженні миротворці» 
(Мт. 5:9). 

Тому, найперше, ми повинні моли-
тися одні за одних, особливо за єдність 
і спільно чинити добро тим, хто його 
потребує. Всі разом, ми повинні до-
помагати, адже любов до ближнього, 
це – екуменізм! це – єдність! Єдність у 
розв’язанні глобальних проблем сучас-
ності, які не під силу вирішити одній 
соціальній групі, одному етносу, держа-
ви чи навіть континенту, оскільки вони 
виходять далеко за межі й можливості 
останніх. 

Підготував о. Домінік Налисник, ЧСВВ
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Покровитель: 

св. василій великий

василій великий, Святий василій (грец. Μέγας 
Βασίλειος), василь великий, Святий василь 
(329-379) – святий, архиєпископ Кесарії 
Каппадокійської в Малій азії, визначний 
церковний діяч, один із Отців церкви і 
найбільш шанованих на русі святих.

Французький автор, отець Жан Рив’єр у 
книжці «Святий Василій – єпископ Кесарії» 
написав: «Св. Василій – це одна з найсвітлі-
ших і найславніших постатей старовинної 
грецької церкви. Уже його сучасники назива-
ли його Великим… Він аскет з покликання і 
людина чину зі своєї природи… Його прави-
ла стали кодексом монашого життя на Сході, 
як правила св. Бенедикта на Заході… 

Він аскет, єпископ, бесідник, учитель, бо-
гослов і вчений. Він, без найменшого сум-
ніву, є найдосконалішим представником 
церкви свого часу… Життя св. Василія гар-
монує з його наукою, або іншими словами, 
його наука – це відбиток його життя».Тож 
нічого дивного, що церква заслужено дала 
йому титул Великий. Він справді Великий 
головно у трьох ділянках свого життя: Він 
Великий архіпастир церкви, Великий За-
конодавець монашого життя і Великий сво-
єю святістю.

Пам’ять святого Василія Християнська 
церква вшановує за старим і новим стилем 
14 січня та 12 лютого – Собор трьох святи-
телів. 
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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 cічень

чи
СЛ

О

де
нь ПОКрОвитеЛь дня наМірення на день

1 нд Муч. Боніфатія за християнську поведінку у проведені свят

2 пн Передсвяття Різдва Христового, Свщмч. Ігнатія 
Богоносця за любов до людей інших національностей

3 вт Муч. Юліяни за злагоду в родинах
4 ср Вмуч. Анастасії за працівників у релігійних крамницях
5 чт 10-х мучч. Критських за біженців із Сирії
6 пт Навечір’я Різдва Христовог, Препмуч. Євгенії за самотніх і одиноких людей
7  сб  різдвО ХриСтОве за полонених в АТО
8 нд  Собор Пресвятої Богородиці і св. йосифа за екуменічні зустрічі
9 пн Первомученика і архидиякона Стефана за безхатченків

10 вт Мучч., спалених у Нікомидії за самогубців
11 ср Св. дітей, убитих у Вифлеємі; преп. Маркела за сестер монахинь
12 чт Муч. Анісії; преп. Зотика, пресвіт. за науковців

13 пт
Віддання Різдва Христового 
Преп. Меланії Римлянки

за студентів

14 сб  Обрізання ГніХ і св. василія великого за благословення для Василіянського Чину

15 нд
Передсвяття Богоявління 
Св. Сильвестра, Папи

за переміну й навернення відпалих від церкви Христової

16 пн Прор. Малахії; муч. Гордія за сектантів і їхнє повернення у лоно Церкви
17 вт Собор 70 апп.; преп. Теоктиста, ігумена за християнські спільноти
18 ср Навечір›я Богоявління, Мучч. Теопемпта й Теони за мирян, які допомагають поширювати слово Боже
19 чт  БОГОявЛіння ГОСПОднЄ за належне приготування до прийняття Святих Тайн.
20 пт Собор св. Йоана Христителя за єдність в нашому народі
21 сб Преп. Юрія Хозевіта; преп. Домініки; іспов. Еміліяна за братерство і злагоду
22 нд Муч. Полієвкта за навернення грішників
23 пн Свщмучч. Пратулинських; Св. Григорія Ніс.; за померлих рідних і близьких
24 вт † Преп. Теодосія Великого за узалежнених від алкоголю 
25 ср Муч. Татіяни , за подолання корупції в державі
26 чт Мучч. Єрмила і Стратоніка за християнську поміркованість для всіх вірних

27 пт
Віддання Богоявління, Препмучч. Отців, убитих у 
Синаї

за розвиток сільського господарства

28 сб Препп. Павла Тебського та Івана Кущника за створення будинків сімейного типу і ліквідацію дитбудинків
29 нд Поклоніння кайданам св. ап. Петра за християнське розуміння інтимних стосунків
30 пн † Преп. Антонія Великого за знедолених й обділених щастям
31 вт Свв. Атанасія і Кирила, аєпп. Олександрійських за місіонерів
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вітальне слово Протоархимандрита о. Ґенезія віомара, Чсвв,  
на ПоЧаток ЮвілеЮ 400-ліття 
василіянського ЧинУ святого йосаФата

Високопреподобним Отцям і Преподо-
бним Братам по Чину

За Божою благодаттю сьогодні розпо-
чинаємо святкування 400-річного Ювілею 
заснування Василіянського Чину Святого 
Йосафата. наші думки линуть у 1617 рік у 
новгородовичі, де на першій Капітулі ченці 
п’яти монастирів під проводом Митрополи-
та Йосифа Велямина Рутського отримали від 
нього «Спільні правила св. Василія Велико-
го» та «Партикулярні Правила», де укладе-
но «Капітульні Конституції» і так засновано 
новий об’єднаний Чин під проводом одного 
настоятеля. Його основна програма була на-
ступна: «Через віднову ченців – відновити 
Східну церкву».

Для ізраїльського народу Ювілей був ча-
сом радості й оновлення, в якому Господнім 
велінням було: «кожен з вас повернеться в 
свою посілість і до роду свого» (Лев. 25,10). 
Сьогоднішній Ювілей є запрошенням по-
вернутися до витоків нашого Чину та піді-
йти до цієї величної події двома способами: 
по-перше, звернутись до Господа у глибокій 
вдячності за дар покликання до Чину, за 
Його довіру, а також і Його вірність до нас, 
за духовну спадщину, яка була нам передана, 
за багатство і різноманітність, у якій наші 
співбрати змогли сповнювати і далі мають 
можливіть сповнювати своє завдання, а саме 
освячувати Божий народ і себе самих, про-
повідувати, виховувати, проводити місій-
но-реколекційну та видавничу діяльність, 
дякувати за нові покликання. По-друге, у 
дусі правди, смиренності і навернення, який 
випливає із джерел нашої історії і традиції, 
просити Господа, щоб відновив у нас благо-
родність, альтруїзм, внутрішню свободу, 
які зроблять нас здатними з новим запалом, 
творчістю і радістю знову бути посланцями 
проповідування Євангелії, так само, як це 
робили перші наші співбрати по Чину. Отож, 
відзначати Ювілей означає увійти в динаміч-
ний процес відновлення, усе в співзвучнос-
ті та з побажанням наших співзасновників, 
Митрополита Йосифа Велямина Рутського 
і св. священномученика Йосафата. Святку-
вання повинні бути зорієнтовані на Бога, від 
якого ми отримуємо дар нашого василіян-
ського покликання, і до тих, до кого ми по-
слані.

Повертаючись думкою до чотирьохсотліт-
ньої історії Чину, також бачимо, що в кожно-
му періоді його існування, – незалежно від 
сприятливих чи несприятливих обставин, 
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недоліків людей та інституцій, змінних на-
строїв у суспільстві по відношенні до като-
лицької церкви та монашого стану, славних 
сторінок чи періодів нищення і репресій, – 
були в Чині відважні та героїчні особистості, 
справжні велетні духу, які брали відповідаль-
ність на себе і йшли туди, де найважче. Сво-
єю посвятою, вірністю Богові та постійністю 
у щоденному плеканні духовного життя вони 
ставали опорою церкви, провідниками гро-
мади, наставниками і пастирями Божого на-
роду, а головне – справжніми прикладами 
святості. Ми маємо героїчних попередників, 
але наше завдання – бути добрими їх спадко-
ємцями, бо тепер саме ми, наше покоління, 
передаємо естафету наступним. Маємо бути 
освіченими, розсудливими, відважними, а 
головне – плекати духовне життя, бо саме 
для цього ми обрали, у відповідь на Боже по-
кликання, чернечий стан.

Життя змінюється, і то щоразу швидше. 
нові історичні обставини ставлять нові ви-
клики: кожній людині, суспільству, церкві, 
а також нашому Чинові і кожному з нас осо-
бисто. Давні відповіді далеко не завжди вла-
штовують, нові відповіді несуть свої ризики. 
навіть наш чернечий Статут вимагає час 
від часу ґрунтовного перегляду, і на порозі 
400-ліття Чину остання Генеральна Капітула 
опрацювала його нову редакцію, яка ще має 
пройти етап затвердження апостольським 
Престолом і тоді буде оголошена. Для нас, 
ченців Василіянського Чину Святого Йоса-
фата, все ж залишаються постійними орієн-
тирами три складові нашої харизми, які не 
втратили актуальності за всі чотири століття 
історії Чину.

Ми покликані до спільноти, якої ідеал зна-
ходимо в аскетичних творах святого Василія 
Великого, а практичне його застосування у 
Статуті нашого Чину, тож маємо не тільки 
цей ідеал знати, його засвоїти, але ним жити 
кожного дня нашого життя, творячи одну ва-
силіянську спільноту любові.

наша спільнота не є егоїстично зосеред-
жена на нас самих, навпаки, наш Чин завжди 
був і залишається на служінні церкви, в са-
мому серці її життя. Таким бачив його Ми-
трополит Йосиф Рутський, таким наш Чин 
намагався бути впродовж віків. Важливо, 
щоб ми не втратили з поля зору цієї скла-
дової нашої харизми, отого християнського 
ідеалу, який плекаємо самі, в надії на життя 
вічне, дла зростання царства небесного у 
суспільстві та в житті кожної людини.

Що вже казати про третю частину нашої 
харизми, служіння єдності церкви. Про єд-
ність своїх учнів молився Господь Ісус Хрис-
тос, благаючи небесного Отця, щоб усі були 
одно (Ів. 17,21). Щоб поєднати усіх людей з 
Богом і між собою, Він віддав себе добровіль-
но на хресну жертву. Прагнучи цієї єдності, 
святий Йосафат Кунцевич, співзасновник і 
духовний батько Чину, котрий згодом із чес-
тю назвався його іменем: «Василіянський 
Чин Святого Йосафата», – не тільки витрива-
ло молився, покутував і постив, але прагнув, 
на зразок Божественного Вчителя, віддати 
ціле своє життя як жертву за єдність церкви 
і отримав цю ласку, прийнявши смерть від 
тих, яких був пастирем і яким хотів справж-
нього добра. Потрібно і нам, його співбратам 
у Чині, справу єдності всіх християн ставити 
за орієнтир та мету свого життя і служіння.

Отож, цими думками – про Божий провід і 
належну вдячність, про плекання ідеалів на-
ших попередників і брання відповідальності 
за Чин на свої плечі та про потрійну харизму, 
завдяки якій всі ми – представники різних 
народів і різних церков свого права – ста-
новимо одну спільноту, в якій є справжніми 
братами у Христі, хотів я з вами поділитися 
на початку цього року нашого 400-літнього 
Ювілею.

нехай цей рік буде для всіх нас і для всіх 
вірних християн тих церков, до яких ми на-
лежимо, справді благословенним і плідним 
на духовні здобутки. Щоб переступивши не-
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Під час святкування ювілею 400-ліття васи-
ліянського чину Святого йосафата можна 
отримати повний відпуст, взявши участь у 
молитві разом з ченцями-василіянами. на 
основі повноважень, отриманих від Папи 
Франциска, апостольська Пенітенціарія 20 
жовтня 2016 р. видала декрет про оголошен-
ня ювілейного року 400-ліття василіянсько-
го чину Святого йосафата, у якому зазначе-
но, що під час цього ювілею ченці-василіяни 
та вірні, які разом з ними будуть брати 
участь у його відзначенні, можуть отримати 
повний відпуст. декрет апостольської Пені-
тенціарії окреслює час тривання ювілейно-
го року: від 12 листопада 2016 року – аж до 
25 листопада 2017 року.

Щоб отримати повний відпуст дочасних кар 
за гріхи для себе або для одного померлого, по-
трібно виконати звичайні умови: перебувати 
в освячуючій благодаті (для цього отримати 

прощення всіх гріхів у Таїнстві сповіді); взяти 
участь у Божественній Літургії і прийняти Свя-
те Причастя; помолитися у тих намірах, в яких 
молиться Святіший Отець Папа Римський.

аПостольська столиця надала Повний відПУст 
з нагоди ЮвілеЮ 400-ліття  
василіянського ЧинУ святого йосаФата

наче поріг у п’яте століття нашого буття як 
спільноти, ми ще краще могли виконувати 
Божу волю і служити Божому народові у всіх 
країнах і місцях, де Господь захоче нас мати.

Початок нашого Ювілею практично спів-
падає із завершенням Ювілею Божого ми-
лосердя, який був роком відпущення гріхів, 
примирення, навернення, що і є сутністю 
християнського життя. нехай і вони будуть 
дороговказом протягом цього Ювілейного 
року Василіянського Чину.

Так як це ми робили у нашому Посланні з 
дня 19 квітня 2013 року, з нагоди підготовки 
до святкуванння 400-річчя заснування Чину, 
ми і надалі поручаємо наш Чин і наше слу-

жіння материнській опіці Пресвятої Бого-
родиці, яка у своїх чудотворних іконах при-
сутня у стількох наших монастирях, до якої 
тисячами учащають наші вірні, щоб ми, до-
лаючи проби і уникаючи небезпек, були її ві-
рними синами і над нами був її Покров, щоб 
із вдячністю Отцеві ми слідували за Христом 
Господом у Святому Дусі, маючи перед собою 
високі ідеали «бажання святості й доскона-
лості» та приклад життя святих наших за-
сновників Василія, Йосафата і їхніх числен-
них послідовників. 

о. Ґенезій Віомар, ЧСВВ
Протоархимандрит

Рим, 11 листопада 2016 р.Б.

Свята Літургія у соборі Святого Петра (в римі),  
11-го листопада й урочисте відкриття ювілею 400-ліття 

василіянського чину Святого йосафата 
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Відпуст, поєднаний з Ювілейним роком 
400-річчя ЧСВВ, може отримати християнин: 
який, щиро розкаявшись у своїх гріхах і пору-
шений любов’ю, відвідає з метою паломництва 
церкву або каплицю, душпастирське служін-
ня, в якій здійснюють отці василіяни, і там: 
візьме побожну участь у святих богослужбах 
або побожних вправах на прославу святих Ва-
силія та Йосафата, належним чином встанов-
лених; або принаймні протягом відповідного 
проміжку часу (близько півгодини) заносити-
ме покірну молитву до Бога у таких намірах: за 
вірність християнському покликанню; за ви-
прошення священичих і чернечих покликань; 
за охорону інституту людської сім’ї; а на закін-
чення помолиться Господню молитву «Отче 
наш», нікейсько-Константинопольський 
Символ віри «Вірую в єдиного Бога», а також 
молитви до Пречистої Діви Марії та до святих 
Василія і Йосафата (тут нижчеподані як при-
клад або інші). У тому випадку, коли чернець 
Чину або хтось інший з побожних християн 
через свою хворобу чи якусь іншу розсудливу 
причину матимуть перешкоди, так що не змо-
жуть відвідати вищезгадані церкви, будуть 

все таки спроможні отримати повний відпуст, 
якщо: матимуть думку відречення від всякого 
гріха і намір виконати, відразу як тільки буде 
можливо, три звичайні умови (про які вище); 
переживуть бажанням серця духовні відвід-
ини церкви; прокажуть вищеназвані молит-
ви; жертвуватимуть з повним довір’ям свої 
страждання або незручності власного життя 
Божому милосердю.

Щоб запевнити легший доступ до Божо-
го прощення, який можливий до осягнен-
ня завдяки ключам, які Христос дав церкві, 
тобто владі відпускати і затримувати гріхи, 
апостольська Пенітенціарія наполягає, щоб 
священики з Василіянського Чину Святого 
Йосафата, ведені пастирською любов’ю, вели-
кодушно присвячували себе відправі Таїнства 

Молитовні приготування до святкування  
400-ття василіянського чину в монастирі  

св. Онуфрія у Львові 10-13 листопада
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Празник Святого Священномученика йосафата  
у вільнюсі 12 листопада

покаяння в ювілейних церквах і каплицях та 
часто розподіляли Святе Причастя хворим.

Деякі молитви, якими церква молиться до 
Пресвятої Богородиці, святого Василія і свя-
того Йосафата.

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, 
Господь з тобою. Благословенна ти між жінками 
і благословенний плід лона твого, бо ти породи-
ла Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

або: Достойно є воістину величати бла-
женную тебе, Богородицю, всеблаженну і 
пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу 
від херувимів і незрівнянно славнішу від се-
рафимів, що без зотління Бога Слово поро-
дила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

або: Під твою милість прибігаємо, Бого-
родице Діво; молитвами нашими в скорбо-

тах не погорди, але від бід визволи нас, єдина 
чиста і благословенна. Можна також співати 
або проказувати:

(Тропар святого Василія, г. 1) По всій зем-
лі пролунав твій голос* і вона прийняла твоє 
слово, яким ти побожно навчав;* ти пояснив 
природу створіння* і звичаї людські впоряд-
кував.* царське священство, отче преподо-
бний Василію!* Моли Христа Бога за спасін-
ня душ наших.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
(Кондак святого Йосафата, г.1) Зорею вогне-

нною просвічений в дитинстві від розп’ятого 
Христа* у чернечім житті став ти подібний 
ангелам* і побожно прожив у святительстві,* 
ясно проповідуючи з’єднання.* Мученичою 
твоєю кров’ю ти погасив запалені незгодою 
серця* і прийняв від Христа вінець.* Тому 
пом’яни нас, що взиваємо до тебе:* Радуйся, 
непохитний стовпе з’єднання!

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь.
(Богородичний, г. 4) Чиста, всенепорочна 

Діво!* Ти єдина вічного Сина і Слово Боже в часі 
породила.* З його святими патріархами й муче-
никами,* пророками й преподобними молися,* 
щоб дарував нам очищення* і велику милість.
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риМ
МОнаСтир і КаПЛиця ХриСта царя –  

діМ ГОЛОвнОї уПрави

11 листопада 2016 – ватиКан, Базиліка св. 
Петра – відкриття ювілею 400-ліття. 
Урочиста Божественна Літургія спільно з Пап-
ською Українською Колегією Святого Йосафата 
на гробі св. Йосафата. Головний служитель Бла-
женніший Святослав Шевчук, Верховний Архи-
єпископ Києво-Галицький, Глава УГКЦ

26 грудня 2016 – риМ – Cпільне паломництво 
з вірними УГКЦ до однієї з римських базилік і 
Свята Літургія
Головний служитель Преосв. владика Діонісій 
Ляхович, ЧСВВ, Апостольський Візитатор для 
українців греко-католиків в Італії й Іспанії Про 
плановану у 2017 р. авдієнцію зі Святішим От-
цем Франциском, з нагоди Ювілею ЧСВВ, буде 
завчасу повідомлено згодом

25 листопада 2017 – ватикан, Базиліка св. Пе-
тра – Завершення Ювілею 400-ліття. Урочиста 
Божественна Літургія на гробі св. Йосафата

уКраїна
ПрОвінція найСвятішОГО СПаСитеЛя

12 листопада 2017 – віЛьнюС, церква Пре-
святої Тройці – Відкриття Ювілею 400-ліття у 
Провінції. Урочиста Божественна Літургія з на-
годи свята св. Йосафата. Головний служитель 
Преосв. владика Іриней Білик, ЧСВВ, вислуже-
ний єпископ Бучацький, канонік Базиліки Свя-
тої Марії (Маджоре)

13 листопада 2016 – Львів, монастир і церк-
ва св. Онуфрія – Урочиста Божественна Літур-
гія на закінчення триднівки (10-13 листопада) 
приготування до відкриття Ювілею 400-ліття 
Чину

25 листопада 2016 – вОЛОдиМир-вОЛин-
СьКий, резиденція і церква св. Священному-
ченика Йосафата – Урочиста Божественна 
Літургія з нагоди свята св. Йосафата

22 грудня 2016 – червОнОГрад, монастир 
і церква св. Юрія – Непорочне зачаття Пречи-
стої Діви Марії, Урочиста Божественна Літургія

8 січня 2017 – БрюХОвичі, церква Собору 
Пресвятої Богородиці – Урочиста Божествен-
на Літургія з нагоди свята

14 січня 2017 – ЛуцьК, монастир і церква св. 
Василія Великого – Урочиста Божественна Лі-
тургія з нагоди свята св. Василія

7 квітня 2017 – ПідГірці, монастир і церква 
Благовіщення Пресвятої Богородиці – Урочиста 
Божественна Літургія з нагоди свята Благовіщення

20-21 або 27-28 травня 2017 – КреХів, мо-
настир св. Миколая – Урочиста Божественна 
Літургія з нагоди свята перенесення святих мо-
щів св. Миколая

25 травня 2017 року – зОЛОчів, монастир і 
церква Вознесіння Господа нашого Ісуса Хрис-
та – Урочиста Божественна Літургія з нагоди 
свята Вознесіння

ПРОГРАМА
літургійних відправ та інших заходів  

з нагоди 400-ліття заснування василіянського чину Святого йосафата
(У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ)
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5 червня 2017 – КаМ’янець-ПОдіЛьСьКий, 
резиденція і церква Пресвятої Тройці – Уро-
чиста Божественна Літургія з нагоди свята

23 червня 2017 – ЖОвКва, монастир Різдва 
Христового і церква Серця Христового – Свя-
то Пресвятого Серця Ісусового, урочиста Боже-
ственна Літургія

25 червня 2017 – Лаврів, монастир і церква 
св. Онуфрія – Урочиста Божественна Літургія з 
нагоди свята

7 липня 2017 – КраСнОПуЩа, монастир і 
церква Різдва Івана Хрестителя – Урочиста 
Божественна Літургія з нагоди свята

12 липня 2017 – дрОГОБич, монастир і церк-
ва свв. Апостолів Петра і Павла – Урочиста 
Божественна Літургія з нагоди свята

28 або 30 липня 2017 – ХерСОн, резиденція 
і церква св. Володимира Великого – Урочиста 
Божественна Літургія з нагоди свята

5 серпня 2017 – ГОшів, монастир і церква 
Преображення Господа нашого Ісуса Христа – 
Урочиста Божественна Літургія з нагоди свята 
Гошівської чудотворної ікони Пресвятої Бого-
родиці

19 серпня 2017 – дОБрОМиЛь, монастир і 
церква Преображення Господа нашого Ісуса 
Христа –Урочиста Божественна Літургія з на-
годи свята Преображення

28 серпня 2017 – ПОГОня, монастир і церква 
Успіння Пресвятої Богородиці – Урочиста Бо-
жественна Літургія з нагоди свята Успіння

3 вересня 2017 – званівКа, церква Преобра-
ження Господа нашого Ісуса Христа – Урочис-
та Божественна Літургія з нагоди свята

15-17 вересня 2017 – Київ, Національний 
Університет «Києво-Могилянська Академія» 
(НаУКМА) – Міжнародна наукова конференція, 
присвячена Ювілею 400-річчя Василіянського 
Чину Святого Йосафата

15 вересня 2017 – Київ, Патріярший собор 
Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа – 
Урочиста Божественна Літургія. Головний 
служитель Блаженніший Святослав Шевчук, 
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький, 
Глава УГКЦ

17 вересня 2017 – Київ, монастир і церква св. 
Василія Великого – Завершення Міжнародної 
наукової конференції. Урочиста Божественна 
Літургія. Головний служитель Преосв. Василій 
Тучапець, ЧСВВ, Екзарх Харківський

21 вересня 2017 – уЛашКівці, монастир і 
церква Різдва Богородиці – Урочиста Боже-
ственна Літургія з нагоди свята

27 вересня 2017 – Бучач, монастир і церква 
Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 
Урочиста Божественна Літургія з нагоди свята

14 жовтня 2017 – ПОКОтиЛівКа, резиденція 
Покрови Пресвятої Богородиці – Урочиста Бо-
жественна Літургія з нагоди свята

29 жовтня 2017 – іванО-ФранКівСьК, мо-
настир і церква Христа Царя – Урочиста Бо-
жественна Літургія з нагоди свята

12 листопада 2017 – віЛьнюС, монастир 
і церква Пресвятої Тройці – Урочиста Боже-
ственна Літургія з нагоди свята св. Йосафата. 
Головний служитель Блаженніший Святослав 
Шевчук, Верховний Архиєпископ Києво-Га-
лицький, Глава УГКЦ 
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Чи пригадуєте час, коли Вам 
запропонували стати  головним 
редактором? Коли людині дарується 
можливість, одночасно з’являються 
нові бажання, мрії, запитання. Що 
прагнули змінити, додати, створити 
нового у часописі “Місіонар”. І що 
вдалося втілити у життя, а що 
залишилося лише у планах?
– Так. Пригадую собі той момент, коли о. 

Корнилій Яремак, ЧСВВ, який був попере-
днім редактором «Місіонаря», покликав мене 
на розмову й запропонував перейняти провід 
нашого василіянського журналу. Мене пере-
повнив страх, але одночасно й приємність, що 
мені довіряють такий важливий і відповідаль-
ний обов’язок. Я погодився, хоч був свідомий 
того, що мені не зрівнятися зі славними попе-
редниками, такими як о. Корнилій чи о. Йоса-
фат Воротняк, ЧСВВ. але я поклався в молитві 
на Божу поміч, і так Його просив: «Боже, Ти 
через «Місіонар» вклав у моє серце покликан-
ня до Василіянського Чину 15 років тому. Так і 
тепер допоможи, щоб я не став останнім редак-
тором цього довговічного журналу, через який 
Ти промовляєш до багатьох своїх дітей». це й 
було моє найгарячіше бажання – розвивати, 
покращувати, робити доступним для читачів 
наш «Місіонар», щоб він справді відкривав лю-
дям превелику любов Христового Серця.

Бути священиком вимагає від людини 
жертвенності, а творення часопису  
креативності, часу, терпіння. Як 
вдавалося поєднувати ці два служіння, і 
що було найскладнішим у праці?
– Я вступив на посаду редактора ще недо-

свідченим священиком. Пройшло тоді лише 

доки ви БУдете дітьМи БожиМи,  
ніЩо У світі не зМоже вас Подолати!
(інтеРв’Ю з о. віталієМ ПоПадЮкоМ, Чсвв)
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два роки від моїх свячень. Багато чого треба 
було вчитися в душпастирстві, праці з людьми, 
що вимагає завжди терпеливості та жертовнос-
ті. але коли Господь благословляє те, що ми ро-
бимо, й робимо це з любов’ю, то найважче стає 
на багато легшим, недосяжні вершини стають 
нижчими, гірке робиться солодким.  І так Бог 
давав силу поєднувати священство та провід 
«Місіонаря». Я б сказав, що одне  доповнювало 
друге: досвід, який я отримував як священик, 
служив для творення «Місіонаря»; а матеріал з 
журналу часом годився для проповіді в церкві, 
чи кращого розуміння у сповідальниці. І дя-
кую Богові за це.

Дуже часто людина у житті 
зустрічається з рутиною, 
знеохотою, безсиллям. Назвіть, 
бодай три фактори, які для Вас були 
мотиваційними, що давало вам силу 
для творення кожного наступного 
номеру?
– Звичайно, знеохота, розчарування ста-

ють каменем спотикання переважно для 
тих, хто працює для людської похвали, для 
своєї слави, для тих, хто хоче пожинати пло-
ди вже завтра, а то й сьогодні. Тоді швидко 
оптимізм згасає, коли прагнеш чудесного 
результату, а його не бачиш. Однак, коли 
довіряєш Богові, то ніколи не станеш роз-
чарованим, бо віриш, що Він Всемогутній і 
Мудрий, Він знає як з нічого створити щось 
велике, як людські немочі спрямувати для 
користі спасіння душ. 

найбільшою мотивацією у щомісячному 
виданні журналу безперечно були листи від 
наших читачів, у яких вони висловлювали 
нашій редакції велику вдячність і підтримку, 
ділилися своїми глибокими переживаннями 
віри, молитви, виражали сердечну вдячність 
Богові за отримані ласки. Листуючись з чита-
чами, ми все більше розуміли, що ми працю-
ємо над великою справою, й провадить нами 
сам Господь.

Якщо уявити себе на місці читача, 
особисто вам, яка рубрика часопису 
подобається найбільше? І чому?
– У кожній рубриці нашого «Місіонаря» 

читач знаходить щось цікаве саме для нього 
й саме тепер актуальне. Читачі «Місіонаря» – 
прості побожні люди, які прагнуть простого 
слова, доброго, сповненого любові й теплоти. 
Можна сказати, що цікавою для читачів є ру-
брика «Вчимося з життя», де містяться різного 
роду життєві повчальні оповідання, які зовсім 
невигадані, а взяті з реальних переживань. 
І переважно подає їх о. Мелетій Батіг, ЧСВВ, 
який вже багато років працює у редколегії 
«Місіонаря». Багато людей розпочинає чита-
ти наш журнал якраз звідти. Також не менш 
цікавою є досить обширна в різноманітності 
рубрика «Дослідження й повчання», яка ста-
новить основну частину нашого часопису. Тут 
читачі знаходять деякі пояснення стосовно 
духовного життя, богослужбового тощо.

Ваші побажання читачам  часопису:
найдорожчі читачі «Місіонаря». Саме так 

я звертався до Вас у кожному вступному сло-
ві на початку журналу. І саме такими Ви за-
вжди були й назавжди залишитесь для мене 
й для кожного з нашої редколегії «Місіонаря». 
Ви є нашою великою родиною, яка об’єднана 
щирою любов’ю та набожністю до найсвяті-
шого Серця Ісусового та непорочного Серця 
Марії. І я бажаю Вам, щоб полум’я любові цих 
двох Сердець палало у кожній Ваші домівці, 
щоб Ваша родина була міцною, незрушною 
скалою, щоб пекельні ворота не здолали її. 
Ви мене називаєте «отче», а я Вас називаю ді-
тьми, Божими дітьми. І доки Ви ними будете, 
ніщо у світі не зможе Вас подолати. І в усьому 
цьому черпайте цілющу силу Божого слова 
в нашому прекрасному часописі «Місіонар». 
Щедрого Божого благословення всім Вам, до-
брої долі та всього найкращого! 

Розмовляв  
о. Домінік Налисник, ЧСВВ
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зустріч спільноти на парафії м. тисмениці, 
івано-Франківської області, в церкві 
св. Миколая була дуже приємною, радісною 
і багатолюдною. 

З благословення о. Володимира Гриниши-
на пароха і капелана, всі члени апостольства 
молитви почали дев’ятницю до Серця Ісусо-
вого в наміренні за Україну і всіх членів аМ, 
особливо нових, очікуючи приїзду Коорди-
натора о. Терентія Довганюка, з надрани-
телькою п. Вірою Тарах, п. Галиною Гаврушко 
та капелана о. Василя Довганюка з Коломиї, 
для цієї важливої для нас події. адже мали 
приймати 18 нових людей аМ, а також від-
нову посвяти для 120 осіб. Ми старанно го-
тувалися до цього свята, бо в наші ряди всту-
пили нові люди. Відчуття були особливі, діти 
з квітами вітали отців і гостей та дуже раділи 
за своїх батьків. Всі відчували велику Божу 
присутність, щирі слова привітання, заохо-
чення до апостольської праці, підтримки, 
глибоко запали в наші душі, які говорив нам 

о. Терентій Довганюк і п. Віра Тарах надра-
нителька аМ.

Дякуємо, Господу Богу і найсвятішому 
Серцю Ісуса, бо ця подія відбулася в особли-
вий рік – рік Божого Милосердя, тому ми всі 
маємо ще з більшим ентузіазмом працювати 
на славу Божу і черпати ласки з люблячого 
Серця Ісусового, а ще більше ділитися цією 
любов’ю зі своїми ближніми, єднаючись в 
щиру молитву за Україну, наших дітей і ро-
дини, як сказав о. Василь, капелан який що-
йно повернувся із Сходу України, з передо-
вої. Щира подяка перлинкам свята з Коломиї 
чудовим скрипалям, які так прикрасили сво-
їм музичним виступом наше свято – Оксана і 
Віталія Рєзнік Стефак. Успіху вам! Щира по-
дяка вам, дорогі отці : о. Терентій о. Василь! З 
Подякую, пошаною, повагою: 

найсвятіше Серце Ісуса – огорни нас Сво-
єю любов’ю!  

п. Мирослава Дячун, ревнитильки груп
п. Галина, п. Люба, п. Марія, п. Ярослава,

п. Мирослава і всі члени Апостольства 

довгооЧікУвана зУстРіЧ аПостольства Молитви
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Лідія Купчик 
голова Львівського міського осередку  
Всеукраїнської Ліги Українських Жінок

нещодавно, похмурого й дощового 
недільного дня, у Львівському Палаці 
мистецтв відбулося напрочуд світле 
й радісне дійство. Ліга українських 
Жінок провела творчий вечір Галини 
Бреславської під гаслом «Прославлю Бога у 
своєму серці».

Галина Бреславська – це надзвичайна осо-
бистість: вчителька й мати, поетеса й спі-
вачка, патріотка України й слугиня Господа 
Бога в одній особі. це людина, в душі якої на-
роджуються слова Любові – любові до Бога, 
до Вітчизни, до природи  і до людей. Галина 
Бреславська, з дому Булавинець, народилася 
на Прикарпатті, в с. Кропивник Калуського 
р-ну, здобула педагогічну освіту і весь час 
працює вчителем. Є матір’ю трьох дітей, в 
тому числі і воїна аТО. Попри сумлінну пра-
цю вчителя і обов’язки в родині пані Галина 
є активною у громадському житті. належить 
до апостольства Молитви, співає у вокаль-
ному ансамблі «Рута» і є членкинею Ліги 
Українських Жінок.

І невпинно творить поезію, якою прагне 
змінити світ Любов’ю і Добром, проповідую-
чи одвічні людські цінності: віру в Бога, мир 
серця, гуманність, благородство, сім’ю, як 
родинне вогнище, де формується духовний 
світ дитини, любов до рідної землі. Пло-
ди її натхненної душі яскраво засвітились 
на вечорі її творчості, який одночасно був і 
презентацією нового видання збірки поезій 
«небесне і Земне». Закономірно, що вона, 
як ревна вчителька, з’явилась на святковий 
вечір разом із своїми учнями – другоклас-
никами Львівської загальноосвітньої школи 
з поглибленим вивченням англійської мови 

«Дивосвіт», що знаходиться на Сихові. ці ра-
дісно веселі школярики дзвінко декламували 
вірші своєї вчительки, вірші, що сіють зерна 
любові до Бога, до батьків та України. а на 
закінчення свого виступу-композиції дітки 
потішили присутніх і жвавим танцем. 

а далі були виступи – вітання й деклама-
ції – колишніх учнів, друзів, родичів, колег 
по праці та земляків, які чисельно приїхали 
із Прикарпаття. Гарну характеристику Галини 
Бреславської озвучила директор школи «Ди-
восвіт» Байовська анна Миколаївна, підкрес-
ливши її чуйне ставлення до учнів та велику 
самопосвяту. натхненно читали вірші поете-
си її подруги по Лізі Українських Жінок Іван-
на Корнецька й Любов Шумська, давно визна-
ні як чудові майстри художнього слова.

Сама поетеса не лише читала свої поезії, а 
й щиро ділилася тими почуттями й емоція-
ми, якими викликались зворушливі рядки. 
Для прикладу, глибоко її вразила загибель на 
фронті славного, визнаного у світі, співака й 
самовідданого патріота України Василя Слі-
пака. Його пам’яті пані Галина присвятила свої 
поезії… Коли вони звучали, тужила і флейта 
артиста філармонії Євгена Білецького, котрий 
теж є колишнім учнем Галини Бреславської.
Також звучали пісні на слова Галини Бреслав-
ської. Зрештою, про поетесу Галину Бреслав-
ську найкраще промовляють її вірші.   

У ПРоМенях дУховної Поезії
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Володимир ГАЛУШКА 

ювілеї бувають лише у людей. Колектив 
молодіжного хору при василіянській церкві 
вознесіння ГніХ у м. золочеві відзначив 
своє 25-ліття від дня заснування. на хвилі 
розпаду тоталітарної системи та утворення 
української держави відроджувалася і 
українська Греко-Католицька церква. 
Піднесення від настання довгоочікуваної 
свободи, наближеної численними 
жертвами, охопило і духовних осіб, і 
мирян, що горіли потребою служіння.

1 грудня 1990 року, на свято Романа, свідо-
ма християнська молодь, дехто й з усією роди-
ною, вперше зібралися разом у монастирській 
церкві Вознесіння ГнІX не лише як ревні її 

прихожани, а з бажанням прислужитися Гос-
подеві своїми дарами. Талановиті, голосисті 
люди, що вже утвердилися в житті в певних 
професіях, – музиканти, педагоги, пасічники, 
економісти, підприємці, навіть лікар-кардіо-
лог – і створили хор, що став живим організ-
мом церкви, частиною людської духовності, 
виявом вдячності за поклик до життя, врешті, 
прославою Творця. Передісторія створен-
ня хору почалася у радісні дні виходу нашої 
церкви з підпілля. Від Зіслання Святого Духа 
до свята Романа під зруйнованою, занедбаною 
будівлею церкви Отців Василіян у м. Золочеві 
служилися Служби Божі. Отець Володимир 
Палчинський, ЧСВВ, ризикуючи, приїжджав 
зі Львова на богослужіння. Люди в сніг і дощ 
стояли під хрестом, молилися, щоб Господь 
допоміг їм увійти до своєї святині. Коли ж 

25-ліття  
церковного молодіжного хору 
на «василіянах» в золочеві
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довгоочікувана мрія стала дійсністю, о. Во-
лодимир разом з мирянами за короткий час 
відновив храм, збудував новий монастир та 
парафіяльний будинок, в якому могли про-
водити репетиції церковні хори. Ще хочеться 
згадати священиків, які у той час провадили 
велику місійну працю, підтримували ініці-
ативи мирян, були добрими порадниками 
ігумену о. Володимиру. це о.  диякон Петро 
Савчук, о. Методій Скраль, о. Мелетій Батіг, 
о. Віталій Дуткевич, о. Ісидор Гончар, о. Ді-
онізій Ляхович (тепер єпископ), о. Тарас Олій-
ник, що приїхав з Бразилії, о. Матей Гаврилів, 
о. Ігнатій Корінець (всі ченці ЧСВВ). Біля ви-
токів створення молодіжного церковного 
хору стояли золочів’яни о. Володимир Кусий, 
о. Миколай Ковалишин, о. Михайло Сукма-
новський, о. Степан Галай, дяк церкви Жінок 
Мироносиць з с Вороняки Григорій Дмитрак. 
Першим регентом хору стала Лілія Федицька, 
викладач Золочівської музичної школи. на-
ступними регентами були п. Звенислава та 
п. Володимир Стречики. Усі вони вкладали 
велику працю й свій талант для збагачення 
майстерності хору. Музичні твори п. Звенис-
лави до різдвяних свят хор співає й досі. Вже 
епохальною стала діяльність церковного хору 
під орудою регента п. Люби Мурин. Багатим 
злагодженим чотириголоссям хор виконує 
релігійні твори сучасних і зарубіжних класи-
ків. наслідуючи Христове вчення, колектив не 
обмежується лише співом на Літургіях, але й 
служить людям, доповнюючи радісні чи сумні 
таїнства їхнього життя (народження, шлюби, 
похорони). Під час різдвяних свят хористи хо-
дять з колядою до людських осель, а зібрані 
пожертви віддають на потреби церкви. Впро-
довж 16 років щоп’ятниці у парафіяльному 
будинку збираються хористи. аж ось у дверях 
з’являється усміхнене вродливе обличчя пані 
Люби. Слідом за нею йде п. Володимир, її чо-
ловік, з чималою сумкою, в якій лежать ноти – 
справжній духовний скарб, який пані Люба 
нагромадила за стільки літ керівництва хо-

ром. Хорова майстерність колективу належно 
поцінована. нас запрошують співати Літургії 
на храмові празники у різні куточки України: 
Кам’янець-Подільський, Хотин, Підгірці, Го-
шів, Крехів, Страдч, Унів. Відвідали й Київ. 
Ігумен о. Тома Кушка організував поїздку до 
монастирського храму св. Василія Велико-
го. Хористи побачили визначні християнські 
пам’ятки столиці.

Пам’ятають молодіжний церковний хор 
і ті священики, які колись були на парафії 
у Золочеві. Хористів радо приймав у Жовк-
ві  – о. Климентій, в Гошеві – о. Ігнатій, в 
Підгірцях, с. Краснопущі.  Колектив хору 
оновлений припливом молодого покоління. 
Керівництво районного дому «Просвіта» час-
то запрошує на оглядові конкурси духовної 
пісні, а минулого року в м. Буськ ми зайняли 
2-е місце на міжрайонному конкурсі пісні. До 
25-річчя хору буде концерт різдвяних коля-
док та народних пісень для мирян Василіян-
ської церкви, випущений диск з колядками. 
Усе це на славу Божу та поширення духо-
вності серед нашого народу.   

З джерел духовної криниці 
Нап’юся чистої водиці,

Що з Слова Бога витікає, 
І спраглу душу напуває. 

Вже чверть століття проминуло,
Життя, як мить одна, майнуло.
І згадку нам приємну залишило –
Христова віра знову відродилась. 

Господь звеселив наш край,
Повернув нам віру і звичай. 

На «Василіянах» дзвони знов співають
На Службу люди поспішають

В Христову церкву, в рідний храм підемо, 
Мир, спокій для душі знайдемо. 

Творцю неба і землі поклін даймо 
Всім серцем щиру пісню заспіваймо!
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Щоб воскреснути з Христом, потрібно по-
мерти з Христом, потрібно «покинути наше 
тіло і стати перед обличчям Господа» (2 
Кор. 5:8). в інструкції «Piam et constantem» 
від 5 липня 1963 року тодішній Святий 
Офіцій постановив, щоби «вірно дотриму-
ватися звичаю поховання тіл померлих ві-
рних», додаючи, однак, що кремація «сама 
в собі не суперечить християнській релігії» 
та щоб не було відмовлено в таїнствах і 
жалобних урочистостях тим, хто попросив 
про кремацію по смерті, – за умови, що цей 
вибір не був продиктований «відкиненням 
християнських догматів, або в сектант-
ському дусі, або ж під впливом ненависті 
стосовно католицької релігії та церкви». 
ця зміна в церковній дисципліні пізніше 
була впроваджена до Кодексу канонічного 
права (1983) та Кодексу канонів Східних 
церков (1990).

Тим часом практика кремації сильно по-
ширилася в багатьох країнах, але при цьому 
поширилися водночас і нові ідеї, суперечні 
вірі церкви. Уважно вислухавши Конгрега-
цію у справах Божого культу і дисципліни 
Таїнств, Папську раду з питань юридичних 
текстів та численні Конференції єпископатів 
та Єпископських синодів Східних церков, 
Конгрегація віровчення визнала за належне 
оприлюднити нову Інструкцію для підтвер-
дження доктринальних і душпастирських 
причин, через які бажаним залишається по-
ховання тіл, а також видати норми стосовно 
зберігання праху у разі кремації.

Воскресіння Ісуса – це кульмінаційна іс-
тина християнської віри, проголошувана як 
основоположна частина Великодньої Тайни 
від самих початків християнства: «Бо я пере-
дав вам найперш, що й прийняв, що Христос 
був умер ради наших гріхів за Писанням, і 

святіший отець ФРанциск затвеРдив  
інстРУкціЮ «Ad resurgendum cum christo»,  
яка стосУється Поховання ПоМеРлих,  
а також зБеРігання їхнього ПРахУ в Разі кРеМації
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що Він був похований, і що третього дня Він 
воскрес за Писанням, і що з’явився Він Кифі, 
потім Дванадцятьом» (1 Кор. 15: 3-5). Своєю 
смертю й воскресінням Христос звільнив нас 
від гріха і дав доступ до нового життя: «Як 
воскрес Христос із мертвих славою Отця, так 
щоб і ми стали ходити в обновленні життя» 
(Рим. 6:46). Окрім того, Христос Воскреслий 
становить початок і джерело нашого майбут-
нього воскресіння: «Та нині Христос воскрес 
із мертвих, первісток серед покійних. Смерть 
бо через людину, і через Людину воскресіння 
мертвих. Бо так, як в адамі вмирають усі, так 
само в Христі всі оживуть» (1 Кор 15: 20-22).

Якщо правдою є, що Христос воскресить 
нас «у день останній», то також правдою є 
те, з певного погляду, що ми вже воскресли 
з Христом. Тому що через хрещення ми за-
нурені у смерть і воскресіння Христа й та-
їнственно (сакраментально) до нього вподі-
бнені: «Ви були з ним поховані у хрещенні, у 
ньому ви й разом воскресли через віру в силу 
Бога, що Він з мертвих Його воскресив» (Кол. 
2:12).

З’єднані з Христом через хрещення, ми 
вже тепер беремо участь реальним способом 
у житті Христа воскреслого (див. еф. 2:6). За-
вдяки Христу смерть у християнстві має по-
зитивне значення. церква у Літургії молиться: 
«Бо життя вірних Твоїх, о Господи, змінюєть-
ся, але не закінчується, і коли розпадеться дім 
нашого земного паломництва, знайдуть вони 
приготоване їм у небі помешкання вічне». З 
хвилиною смерті душа стає відділена від тіла, 
але у воскресінні Бог поверне незнищенне 
життя нашому переміненому тілу, єднаючи 
його заново із душею. Також у наші часи церк-
ва покликала проголошувати віру у воскре-
сіння: «Воскресіння померлих становить віру 
християн: вірячи в нього, ми ними є». Йдучи 
за давньою християнською традицією, церква 
наполегливо радить, аби тіла померлих було 
хоронено на цвинтарі або у святому місці. У 
спомині смерті, поховання та воскресіння 

Господа – таємниці, в світлі якої об’являється 
християнський сенс смерті. Поховання – це 
насамперед відповідна форма вираження віри 
і надії у воскресіння тіла.

церква, яка немов Матір супроводжувала 
християнина під час його земного паломни-
цтва, жертвує у Христі Отцю дитя Його бла-
годаті та ввіряє землі його смертні останки у 
надії, що вірний воскресне у славі.

Ховаючи тіла померлих, церква підтвер-
джує віру у воскресіння тіла, й має намір 
підкреслити високу гідність людського тіла 
як нерозривної частини особистості, чию іс-
торію це тіло поділяє. Тому вона не може до-
зволити такі позиції та обряди, які виходять 
із помилкового розуміння смерті, сприйня-
тої як остаточне знищення особистості, або 
як момент її проникнення у матір-природу 
чи всесвіт, як етап у процесі реінкарнації, 
або ж як остаточне визволення з тілесного 
«ув’язнення».

Крім цього, поховання на цвинтарях або 
в інших святих місцях правильно відповідає 
співчуттю й повазі, що їх треба мати до тіл по-
мерлих вірних, які завдяки хрещенню стали 
храмом Святого Духа і якими, «як знаряддя-
ми й начинням, у святий спосіб послужився 
Дух Святий, аби звершити численні добрі 
діла». Праведного Товію прославляють за за-
слуги, здобуті перед Богом за те, що він ховав 
померлих, а церква вважає поховання помер-
лих ділом милосердя щодо тіла.

на завершення, зрештою, поховання тіл 
померлих вірних на цвинтарях або в інших 
святих місцях сприяє пам’яті про померлих та 
молитві за них з боку сім’ї та цілої християн-
ської спільноти, як і вшануванню мучеників 
та святих. Через поховання тіл на цвинтарях, 
у храмах або на територіях, для цього при-
стосованих, християнська традиція зберіга-
ла спільність поміж живими та померлими, 
і противилася тенденції приховування або 
приватизації події смерті, як і значення, яке 
вона має для християн.
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Там, де причини гігієнічного, економічного 
або суспільного походження провадять до ви-
бору кремації – вибору, який не може супере-
чити чітко вираженій волі померлого або його 
небезпідставно припущеній волі, – церква не 
бачить доктринальних причин, щоб заборо-
няти таку практику, оскільки кремація остан-
ків не зачіпає душі й не робить неможливою 
Божу всемогутність у воскресінні тіла, а отже, 
не містить об’єктивного заперечення христи-
янської доктрини на тему безсмертя душі та 
воскресіння тіла.

церква надалі воліє, щоб тіла було хороне-
но, оскільки таким чином до померлих про-
являють більшу повагу; однак кремація не 
заборонена, «хіба що була вибрана з причин, 
які суперечать християнському вченню». В 
разі відсутності мотивації, суперечної з хрис-
тиянським ученням, церква, після відправи 
жалобних урочистостей, супроводжує помер-
лого в кремації через належні літургійні та 
душпастирські вказівки, докладаючи всіх ста-
рань, аби уникнути будь-якого виду скандалу 
чи релігійної байдужості.

Коли з обґрунтованих причин відбуваєть-
ся вибір кремації останків, прах померлого 
повинен бути переховуваний у місці за ви-
значенням святому, тобто на цвинтарі, або, за 
потреби, у храмі чи на території, призначеній 
для цієї мети відповідною церковною владою. 
Від самого початку християни прагнули, щоб 
їхні померлі були об’єктом молитов і споми-
нів цілої християнської спільноти. Їхні гроби 
ставали місцями молитви, пам’яті й задуми. 
Померлі вірні становлять частину церкви, яка 
вірить у спільноту «тих, хто звершує паломни-
цтво на землі, померлих, які ще очищуються, і 
тих, хто вже радіє щастям неба; всі єднаються 
в одну церкву».

Зберігання праху в святому місці може 
посприяти зменшенню ризику відсторонен-
ня померлих від молитви та пам’яті рідних 
і християнської спільноти. Таким чином, 
окрім цього, уникається можливих ситуацій 

забуття чи браку поваги, які можуть статися 
насамперед після відходу першого поколін-
ня, як і внаслідок невідповідних чи надмір-
них практик.

З огляду на названі вище причини, збері-
гання праху в помешканні не дозволяється. 
Тільки у випадку важливих принагідних по-
дій, залежних від культурних обумовленостей 
місцевого характеру. Ординарій, у порозумін-
ні з Конференцією єпископату або з Синодом 
єпископів Східних церков, може вділити 
дозволу на зберігання праху померлих у міс-
ці помешкання живих. Однак прах не може 
бути розділюваний між окремими сімейними 
спільнотами, і завжди належить гарантувати 
йому повагу на відповідні умови зберігання.

аби уникнути будь-якої двозначності панте-
їстичного, натуралістичного або нігілістичного 
характеру, не можна дозволяти розвіювання 
праху в повітрі, по землі чи у воді, або в інший 
спосіб, як і переробку праху в пам’ятки, біжуте-
рію або інші предмети, пам’ятаючи, що стосовно 
такої поведінки не можна брати до уваги гігіє-
нічних, суспільних чи економічних причин, які 
можуть провадити до вибору кремації.

У тому разі, коли померлий наполегливо 
бажав кремації та розвіювання свого праху в 
природі через причини, які суперечать хрис-
тиянській вірі, потрібно, згідно з правом, від-
мовити у проведенні жалобних урочистостей.

Під час аудієнції в день 18 березня 2016 
року нижче підписаному кардиналові-пре-
фекту, Святіший Отець Франциск затвердив 
цю Інструкцію, ухвалену під час Звичайної 
сесії цієї Конгрегації, в день 2 березня 2016 
року, та розпорядився її оприлюднити.   

Рим, в осередку Конгрегації віровчення,
15 серпня 2016 р.,

в урочистість Внебовзяття Пресвятої Діви Марії.
Кардинал Герхард Мюллер,  

префект 
Луїс Ф. Ладарія SJ,

титулярний єпископ Тібіки,секретар
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на минулому тижні норвезьке міністерство 
здоров’я заявило, що жінки з інших країн, які 
носять під серцем близнюків або більше ніж 
двох дітей, можуть приїхати до норвегії, аби 
там убити небажану дитину «з набору». Пере-
шкодою не буде навіть повне здоров’я плоду.

– Усі норвезькі жінки або просто мешканки 
країни мають однакові права на аборт і редукцію 
плоду, – сказала Торунн Янбу, працівниця мініс-
терства. норвезькі чиновники від здоров’я три-
маються тієї думки, що завдяки цій заяві жінки зі 
Швеції та Данії (країн, де селективне абортуван-
ня обмежене) поїдуть по цю послугу до норвегії. 
Рішення Міністерства було ухвалене всупереч 
негативним думкам лікарів, які вважають, що 
такі процедури загрожують самій матері, як і тій 
дитині, що залишається. «Ми не знайшли жодної 
медичної підстави, яка була би на користь такого 
рішення», – сказала доктор Біргітте Хейберг Карс, 
фахівець із пренатальної медицини шпиталю св. 
Олафа в Осло. – «Воно наражає другу дитину в 
материнському лоні на небезпеку викидня». У 
норвегії можна легально убивати дітей у мате-
ринському лоні до 12 тижня вагітності.

Окрім «зайвих» дітей у норвегії, в країнах 
ЄС продовжується селекція людей за іншими 
показниками. Так, евтаназія хворих на психіч-
ні захворювання та старечу деменцію стає що-
раз частішим явищем у Бельгії та Голландії. цей 
тривожний факт підтверджує нещодавно опри-
люднений рапорт Бельгійскої федеральної комі-
сії у справі «контролю та оцінки евтаназії», що 
був представлений у парламенті 7 жовтня.

Бельгія легалізувала асистоване самогубство 
ще 2002 р., а 2014-го бельгійський парламент 
ухвалив закон про евтаназію для неповнолітніх 
без вікових обмежень. Із рапорту комісії ви-
пливає, що у 2014-2015 рр. із загального числа 
3950 осіб 124 були піддані смерті через психічні 
захворювання та порушення поведінки. Упер-

ше цією справою в цілісності починають ціка-
витися журналісти й лікарі-психіатри, бачачи, 
що діється і в якому напрямку розвивається 
справа. Вони починають ставити запитання. 
«Washington Post» звертає увагу, що останні 
статті, які з’явилися в пресі, а також докумен-
тальні фільми зосереджувалися на справах, у 
яких психіатри приписували смерть або реко-
мендували евтаназію особам із психічними за-
хворюваннями, частина яких мала по 20-30 ро-
ків. Усе відбувалося за підозрілих обставин.

У грудні минулого року 65 фахівців, які займа-
ються психічними захворюваннями, етиків та лі-
карів, оприлюднили відкритого листа, в якому за-
кликали відмовитися від евтаназії психічнохворих. 
«Ми бачимо, що в разі людей, які спершу були ви-
знані невиліковно хворими, від їхнього умертвлен-
ня відмовлялися, бо з’являлися нові перспективи. 
Парадоксальним чином це показує, що хвороби не 
можна називати “невиліковними”, – зазначається 
в листі. Попри критику, Комісія з питань евтаназії 
присвятила дві сторінки захистові системи, пере-
конуючи, що все в порядку. В рапорті стверджено, 
що «хвороба, особливо психічна, не повинна бути 
перешкодою у прийнятті рішення, на підставі ра-
ціонального роздуму», який справджує лікар. За 
останні два роки смертельні ін’єкції було зроблено 
людям, які не були смертельно хворими: п’ятьом 
особам із шизофренією, п’ятьом пацієнтам з аутиз-
мом, вісьмом із біполярним розладом (маніакаль-
но-депресивний психоз), 29 людям зі старечою 
деменцією, а також 39 особам із депресією. Психі-
атри з Бельгії, які займаються убиванням пацієнтів 
із психічними проблемами, опинилися під вогнем 
критики своїх зарубіжних колег, які переважно 
тримаються думки, що лікар повинен лікувати. 
Вони також звертають увагу на проблему корупції, 
яка може провадити до того, що лікар відвертаєть-
ся від свого покликання. 

За матеріалами:  
CREDO, Deon, Католицький вісник, Радіо Ватикану

У ноРвегії ПРоПонУЮть УБивати БлизнЮків,  
У Бельгії – хвоРих
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Перебуваючи в Хорватії, виконавець 
ролі ісуса у фільмі Мела Ґібсона «Страсті 
Христові» джим Кевізел дав інтерв’ю 
Хорватському католицькому радіо.

Чому Джим Кевізел вірить?
– а чому б і ні? Стільки у світі темряви, 

стільки смерті, стільки зла… Що в цьому до-
брого? І що бракує надії? Чому людей не потя-
гає вірність? Що всьому цьому бракує? Бачите 
ось цих пташок – Бог їм дав життя. Дерева, 
квіти… Чудові квіти. Звідки тоді смерть? Чому 
існують мертві квіти і мертві дерева? Чому 
люди обирають нюхання застояного повітря, 
а не природніх парфумів, створених Богом? І 
проблема сьогодні в тому, що люди радше про-
славляють створіння, аніж Бога.

Які Ваші перші спогади про молитву, яку 
молитву Ви вивчили першою і як?
– Першою моєю молитвою була молитва 

«Отче наш», наступною «Богородице Діво», 
а після цього – «Згадай, о Всемилостива Діво 

Маріє», а після неї молитва до св. архангела 
Михаїла. але в кінцевому результаті відпові-
дальність за молитовне життя лежить на нас 
самих. Один старий вислів каже, що можеш 
привести коня до води, але не можеш застави-
ти його пити. Так і з молитвою – батьки тебе 
навчили молитися – вони тебе привели до 
води. але коли ти стаєш дорослим, то тільки 
від тебе залежить – будеш ти цю воду пити чи 
ні. Сьогодні багато-хто твердить, що існує ба-
гато істин, але я кажу: «ні! Існує тільки одна 
Істина! Істина з великої букви. І ця Істина нас 
визволяє». Через молитву ми входимо в кон-
такт з цією Істиною.

Коли Ви спізнали, що Істина і Вас 
визволила? Коли Ви стали свідомим 
католиком?
– Думаю, що це почалося в школі. З почат-

ку «віриш» у різні речі, а тоді проходиш тест 
– різні випробування. Коли переходиш у вищу 
школу, а тоді в університет, все частіше чуєш: 
«Та який там Бог? Він не існує. нема Його». Я 

джиМ кевізел:  
не бійтеся,  
що світ  
назве вас  
ненормальними.  
світ все так робив!
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це називаю раннім пранням мізків. В часі мого 
дорослішання ціла генерація була випробува-
на спокусою сексуальності, випробувана так 
званою сексуальною революцією. але святий 
Іван Павло ІІ і Humanae Vitae стали для мене 
причиною того, що я почав усвідомлювати, 
що сексуальність нам дана, щоб залишатися 
чистою, святою. Вона нам дана, як щось глиб-
ше, аніж просто задоволення похоті, що ви-
никають глибокі рани, коли людина вживає 
свою сексуальність поза Таїнством Подружжя. 
ЗМІ мовчать про те, що сьогодні багато мо-
лодих людей чинять самогубства саме через 
зраненність у сексуальній царині. Сексуальна 
революція, яка призвела до таких зранень, – це 
просто черговий обман і брехня цього світу. 
Ми спокушувані через наші слабості. але має-
мо де сховатися від цього – у Домі Отця нашо-
го. Я завжди в церкві відчував себе як вдома. 
на Службі Божій особливо відчуваю цей мир: 
«Вдома. це мій дім!» І саме на св. Месі я отри-
мав потрібну второпність у виборі жінки, моєї 
жінки. До цього я зустрічався з іншими двома 
дівчатами, але у цих зустрічах я не знаходив 
миру. І хоча в моїй голові крутилися думки: 
«Джим, ти би мав почуватись добре, адже ця 
дівчина прекрасна», серце моє говорило: «це 
не буде добре!» але саме із своєю дружиною я 
відчув мир. І це є частиною нашої віри – сві-
домість того, що Бог знає, що для мене є най-
кращим. Про це говорить 139 псалом: «Я тебе 
сформував, я сотворив тебе. Знаю тебе, знаю 
все про тебе. Я – твій Спаситель і маю доско-
налий план для тебе».

наступною фазою мого життя були пошу-
ки. Я пішов помилковою дорогою. І багато 
католиків беруть участь у пропагуванні ак-
тивностей, які є грішними, помилковими. але 
вони це так не бачать, не називають їх справ-
жнім іменем. Бажають «пропхати» як питання 
вибору.

Вибір. Що вибирати? це на перший погляд 
тільки позитивне слово. Вибір – це не щось, 
це – акція, це – шлях, яким ти йдеш до якоїсь 

цілі. І щойно, коли ти прийдеш до кінця цьо-
го шляху ти бачиш, що це – тупик і починаєш 
розуміти, що твій вибір був помилковим. Дия-
вол – руйнівник, той що розділяє. Його ціль – 
відділити нас від Бога. Спробувати за всяку 
ціну відірвати вас від вашого Створителя – ва-
шого миру! Він робить все, щоб ви почувалися 
самотньо. Він прагне досягти того, щоб ви від-
чували свою ізольованість від Бога.

Чи тяжко жити згідно з своєю 
католицькою вірою в Голівуді?
– ні. ні, бо коли ти відчуваєш, що Істина є у 

твоєму серці, то все одно де терпіти. Я розумію, 
що зробив св. апостол Петро, коли повернув-
ся у Рим і там помер страшною смертю. І я за-
вжди про це говорю, навіть тим священикам, 
які мені кажуть: «але ж навіть Петро відрікся 
Ісуса…». Так. але з цієї битви він вийшов геро-
єм, переможцем у Христі, померши на хресті! 
Чому це замовчується? на жаль, люди часто 
використовують найменшу можливість, щоб 
викрутити факти, щоб виправдати свій гріх і 
переконати себе й інших, що це нормально – 
грішити! Уявіть собі ситуацію: тренер збірної 
Хорватії з баскетболу бажає сформувати добру 
команду, яка б перемагала і дає все від себе. 
Хіба він буде мотивувати гравців перед вихо-
дом на паркет у стилі «ну добре, всі рано чи 
пізно програють?»

Якби тренер так «мотивував» гравців, то 
хіба його не потрібно б було вигнати? Хіба тре-
нер не мав би сказати гравцям перед виходом 
на паркет: «Хлопці, я може був гострий до вас, 
але був реалістом. У часі тренування можливо 
ви навіть мене й зненавиділи, але через тяжкі 
тренування ми прийшли сюди, щоб осягнути 
перемогу! Бо перемога це – суперова річ!» По-
дібно поводиться з нами й Бог. Бог, на стороні 
Якого ми граємо, є найсильніший, найвитри-
валіший, найсправедливіший, найміцніший 
Батько. Він, якщо хочете, – взірець чоловічос-
ті. а наша Матір – Богородиця – цариця, яку 
кожна жінка може мати як взірець жіночості. 
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Ми ж покликані бути відблиском їхнього до-
стоїнства і краси. Ми маємо світити світові 
характеристиками нашого небесного Отця 
і нашої небесної неньки. Вони – могутні Пе-
реможці. Тому й ми покликані поводитись як 
переможці. Мусимо бути сильним, щоб боро-
тися зі злом так як і належить дітям Божим. а 
з іншого боку, світ нам пропонує загублених 
і розгублених людей, які не думають про такі 
речі. Куди вони можуть нас повести? Ми по-
кликані боротися за свою сім’ю, знаючи, що 
з нами Святий Дух і завжди грати на Божому 
боці. І то не будь-як, а щоб перемогти.

Чи це і є та сила, яка потрібна в житті 
практикуючого католика?
– Так, саме так. Стаєш кожного дня до бо-

ротьби. Моє щоденне життя є важким. Багато 
людей мені кажуть: «ах, Джим, тобі дійсно 
важко так багато працювати», або «Ти пра-
цюєш з стількома людьми, тоді дійсно важ-
ко». але я відповідаю: «це – найлегша частина 
мого життя. найтяжча частина мого життя – 
це саме щоденне життя». але, Богу дякувати, з 
його допомогою я можу боротися, використо-
вуючи принцип «через Марію до Ісуса». І щоб 
не сталося, я стараюся залишатися вірним 
цьому принципу. Так я живу. І ще щось: ми всі 
мусимо зрозуміти, що одного дня ми помрем.

Чи знаєте когось з 1492 року? Я знаю хіба-
що Христофора Колумба. але і він помер. Всі 
вмирають. а в нашому часі люди поводяться 
так, ніби житимуть вічно. Вони реально на-
віть так думають. Чи ми йдемо на війну, чи 
живемо у мирний час, ми все одно помремо. І 
сьогодні, коли люди заробляють великі гроші 
і прив’язуються до них, вони мусять бути сві-
домими, що на другий світ вони їх не візьмуть. 
Всі ми змушені стати перед судом і все таємне 
виявиться. не дивлячись ні на що, ще є добрі 
католики, навіть і в СШа, де більшість людей 
настільки бояться смерті, що не хочуть навіть 
про неї чути. настільки бояться хреста, що це 
у них викликає паніку. але хрест для нас хрис-
тиян – знак спасіння!

це я зрозумів, коли працював над «Мукою». 
Тоді багато людей говорили: «Тільки не хрест! 
Йой, цей фільм… Його буде неможливо диви-
тися…». Я таких людей запитую: «Як ти будеш 
поводитись, коли твоя мати буде помирати?» 
Зазвичай отримую відповідь, що це занадто 
важко, що на таке неможливо дивитися, що 
вони цього не витримають. Люди через влас-
ний егоїзм відвертають голову навіть від тер-
пінь своїх найближчих, бо їм, бачте, важко 
дивитися на них, коли вони безпомічні, коли 
помирають. а всі знають і розуміють, що лю-
дині, яка помирає є набагато важче, аніж тим, 
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хто це бачить. Люди відвертаються від терпін-
ня, від хреста, від смерті. але це – складова 
частина шляху спасіння і життя тих, хто хоче 
наслідувати Христа. Ми зробилися надзвичай-
но егоїстичними. Тому потрібно перебувати у 
вірі, адже віра нас виправляє. Я би порівняв 
віру з хіміотерапією. Коли людина хворіє ра-
ком, то вона мусить пройти хіміотерапію. Вона 
може сказати, я нічого не бачу, тому я не вірю 
в хіміотерапію. Проте, за якийсь певний час ти 
сам бачиш, що тобі випадає волосся. Подібне 
відбувається з нами на Літургії. не дивлячись 
на те, що на початку ми ніяких змін не бачи-
мо. але з часом ми починаємо зауважувати, 
що Літургія на нас діє. Часто ми не усвідомлю-
ємо собі зла, яке є довкола нас, але, якщо ми 
приймаємо участь в Літургії, то ми починаємо 
зауважувати це. Вона як «хіміотерапія» Свято-
го Духа, яка нам показує капкани зла, яке нас 
перш за все прагне ізолювати, а тоді відтягнути 
від Бога у вічну пропасть.

Які Ваші стосунки з Богородицею?
– До свого одруження я дуже рідко молився 

Вервичку. Скажу відверто, я навіть не знав як 
її правильно молитися. аж поки не одружив-
ся з хорваткою. Коли ми одружилися, я часто 
збиткувався з неї, коли вона молилась Вервич-
ку. Тепер мені соромно за це. Я виріс у школах 
70-80-х, коли модно було говорити слово «сво-
бода». ця так звана свобода повністю руйнує 
людську гідність. Коли в 1973 р. прийшла лега-
лізація абортів, став популярний лозунг: «Моє 
тіло – мій вибір!» І ця лібералізація зробила 
своє – вбивство ненароджених стало легаль-
ним і це відкрило двері іншим формам зал.

це, на жаль, вплинуло і на церкву, на лю-
дей в церкві, які перестали виконувати своє 
послання в повноті. Проте, Бог завжди під-
німає святих в церкві, як, наприклад, Падре 
Піо чи св. Франциск. але таких людей пере-
слідують. не тільки суспільство, але навіть і 
сучасні фарисеї та садукеї в середині церкви. 
але кожен буде відповідати за свої діла перед 

Богом. Люди часто звинувачують священиків, 
але забувають, що і миряни теж церква, в Якій 
кожен іншого провадить, або йому свідчить 
і кожен відповідає за якість свого свідчення. 
Зараз так багато незнання… Зараз так багато 
католиків свідомо йдуть проти Вчення Святої 
церкви, викривляючи Істину і пристосовуючи 
все, щоб себе оправдати! Вони будуть відпові-
дати за свої слова і діла перед Богом, за своє 
відкидання Вчення церкви.

Моє розуміння і тлумачення того, що від-
бувається зараз полягає в тому, що ми, като-
лики, дуже часто є наївними. Мене часом про-
тестанти запитували: «Чому ви звертаєтесь 
до Марії, якщо можна напряму звертатися до 
Ісуса?» насправді ж Марія нам допомагає здій-
снити ті добрі наміри, які ми маємо стосовно 
Її Сина. Одного разу я чув гарну притчу: наші 
наміри як яблуко. але це яблуко має частини, 
які вже гниють. це наші викривлені наміри. 
а це яблуко ми хочемо подарувати Великому 
цареві. а з таким не пасує стати перед Вели-
ким царем! І тому Марія, маючи розуміння 
за нашу грішність, чистить ті частини яблука, 
які є нездоровими, які би можливо образили Її 
Сина і подасть його Йому на золотому підносі. 
а Великий цар не зверне увагу на ті частини, 
які пошкоджені, а зверне на те, що Його улю-
блена Мати принесла Йому на золотому під-
носі яблуко.

Приклад цього маємо на весіллі в Кані Га-
лілейській. на перший погляд Ісус дуже бру-
тально відповідає Своїй Матері. Проте, зда-
ється, Ісус хоче сказати, що в нашій середині 
відбувається постійна боротьба між добром 
і злом. І кожен мусить вибирати сторону. 
Сьогодні більшість людей не хочуть обирати 
сторону. не хочуть бути у цій боротьбі ні на 
стороні добра, ні на стороні зла. Вони не хо-
чуть бути ні добрими, ні злими. Люди хочуть 
бути посередніми. але те, чого люди перестали 
бути свідомими, це те, що навіть, якщо ти не 
обираєш сторону – це все ж таки твій вибір. І 
про таких Ісус дуже ясно каже: виплюну тебе 
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із своїх уст! Сьогодні люди не люблять слуха-
ти таких речей. але краще нехай чують. Вони 
мусять це почути. це щось, що б ви кричали 
до свого брата: брате, надходить пожежа, яка 
пожере всіх нас! а брат вам безтурботно від-
повідав: Вибач, не зараз, в мене вечірка. Мені 
ще тільки цього в житті бракувало.

Ще одне зауваження стосовно наших сучас-
ників. Люди, які відвернулися від нашого не-
бесного Отця, насправді, дуже бояться дияво-
ла. У своєму страсі вони дивляться тільки на 
Злого, заміть більше дивитися на Бога і мати 
більше страху Божого. адже, коли перестаєш 
дивитися на небесного Отця, ризикуєш втра-
тити все! Люди, які панічно бояться диявола 
не розуміють, щоб Бог створив усе, в тому чис-
лі й цього впалого ангела. Для чого тоді пере-
бувати в постійному страсі від сотворіння, яке 
добровільно відділилося від Бога? Чи не краще 
вибрати шлях страху Божого?

Наскільки Вам важливим є Таїнственне 
життя?
– Я можу говорити про це тільки з власного 

досвіду. Реально я почав жити Таїнственним 
життям, яке мене перемінило, в часі зйомок 
фільму «Мука Христова». Протягом зйомок, 
я кожного дня приступав до Причастя. Чому? 
Тоді я ще цього не розумів. Тепер розумію: 
якщо Ісус є реально присутнім у Євхаристії, то 
чому я маю не дозволити Йому увійти в мене? 
Те, що відбувається в Причасті є те, що Ісус по-
вністю з’єднується зі мною, входить в кожну 
мою клітину, в кожний закутом мого єства! 
ця маленька частичка Тіла робить мене поді-
бним до Христа! В часі зйомок цього фільму 
я також кожного дня приступав до Таїнства 
Примирення. Я не хочу сказати, що я рекомен-
дую це. але коли я грав роль Ісуса – Людини, 
яка не є грішником, а Богом, я вважав, що це 
є частиною необхідного приготування до цієї 
ролі. Також я кожного дня був на адорації 
найсвятіших Тайн. Отже, щодня я приступав 
до Сповіді, до Причастя і був на адорації. Піз-

ніше, дивлячись сам фільм, я міг сказати: не 
граю я Ісуса. це Він проявляє Себе через мене. 
набагато легше жити Євангелієм, коли дозво-
лити Ісусові, щоб Він нас провадив. Практич-
но постійно в часі зйомок «Муки» я відчував, 
що Ісус мені говорить: Іди й говори світові, 
дозволь, щоб я увійшов у їхні серця, щоб їхні 
серця стали джерелами Моєї любові!»

Завжди існує різниця між тілесним і духо-
вним. Якщо дозволимо Ісусу увійти в нашу 
тілесність – вона преображається. це вже важ-
ливо у шлюбі. У шлюбі мусите постійно йти 
на компроміси. В ньому двоє стають одним. 
І цей процес можливий тільки через Христа 
і в Христі. адже не можливо через світ стати 
одним, світ говорить тільки «я, я і тільки я!» 
Люди, які не будують свій шлюб на Христо-
вій вірі, віддалюються, розводяться, вбивають 
абортами своїх дітей. І це відбувається по ціло-
му світі! Тому, Таїнственне життя – це імпера-
тив для успіху.

І не бійтеся, що світ назве вас ненормальни-
ми. Світ все так робив!  

Джерело: Католицький оглядач ( Ženf vrsna)
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Що не кажіть, але багато хто вдається до 
певних пересторог, які ще називають забо-
бонами. то жінку зустріли з порожніми від-
рами (ні, щоб допомогти води набрати), то 
поспішаємо у нагальній справі, а назустріч 
священик (навпаки, привітайся за христи-
янським звичаєм, отримай благословення 
– і все вирішиться, а не оминай), то чорний 
кіт перебіг дорогу (а чому не сивий, що щас-
ливий?.. взагалі, чим котик завинив перед 
вами?..), то ластівка у хату залетіла і безпо-
мічно б’ється об шибку вікна (невже Божа 
пташка може принести нещастя?..) Марно-
вірство, та й годі! все ж, як з’ясували вчені, 
воно негативно впливає на психіку людини, 
пригнічує її, позначається на здоров’ї.

Справді, важливу нішу у світогляді укра-
їнців, ще з язичницьких часів займали (поде-
куди, на жаль, і тепер займають як пережит-
ки минулого) численні вірування, пов’язані 
з пересторогами, обмеженнями, табу тощо. 
Отож, кілька слів про них, але лише як про 
елементи народно-побутової культури, бо 
практикувати таке – великий гріх!

наприклад, вірили (вірять), що недобрими 
є перші дев’ять днів березня. але ж ми маємо 
дякувати Всевишньому за кожний прожитий 
день, за кожну мить, незалежно від того, чи 
сповнена вона радістю, чи горем! Тяжким 
вважали понеділок. (Для того, хто надто гуч-
но провів неділю). Застерігали: у цей день не 
слід пускати до хати сторонню жінку, тим 

якЩо слаБка хРистиянська віРа…
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Колись, не так давно, атеїзм був вірою, яка 
сама не називала власного імені. навіть 
найпалкіші скептики відправляли словесні 
«служби» на її честь або хоча б на честь 
«благословень», які людство отримувало від 
цього. але зараз по-іншому. 

атеїзм чинить сильний вплив на нашу 
культуру, і цей вплив зростає. Ви можете бути 
свідками цього всюди: починаючи від полиць 
із бестселерами у місцевій книгарні й закін-
чуючи трансформованими з дарвінівськими 
Ісусовими рибками, яких ви бачите на сусід-
ній машині під час дороги. атеїстам зручно 

10 ПоРад, як РозМовляти  
з атеїстоМ ПРо хРистиянство

визнавати себе атеїстами, зручно проголошу-
вати атеїзм і зручно засуджувати релігію, яка, 
на думку найвидатніших атеїстів, знаходиться 
у списку «благословень» людства, десь між 
дифтерією та нацизмом. І тепер, коли ми зу-
стрічаємо його дедалі частіше, християни ін-
коли виявляються погано підготовленими для 
боротьби з цим противником. Особливо хрис-
тияни, які є ними від народження. аргументи 
атеїстів такі несподівані, що віруючі не знають 
як відповідати, і дуже часто піддаються злості 
(«Як ти смієш?») або страхові («а якщо вони 
праві?»). І жоден з аргументів не буде добрим, 
а лише нашкодить свідченню християнина й 

паче, щось позичати, бо весь тиждень буде 
лихий. (а якщо у тієї жінки- позичальника 
виникли нагальні потреби, невідкладні спра-
ви? Колись і тому допоможуть!). не смійся у 
п’ятницю, бо в неділю будеш плакати. (З чого 
б це?). У середу та п’ятницю не можна когось 
проклинати, бо прокляття збудеться і ще на 
тебе повернеться. (Проклинати взагалі не 
можна, адже і це – важкий гріх!). Стверджу-
ють також, що лихі години (зранку до обіду) 
бувають у лихі дні. Словом, що не день, то пе-
ресторога. Хоч сиднем сиди у хаті і нікуди не 
виходь. аби уберегтися від напасті та лихої 
години, застерігалися про всяк випадок при-
повідками: “В добрий час сказати, а в лихий 
промовчати”, “В добру годину буде сказано”. 
а чи не краще натомість прочитати молитву?!

Часто народна уява пов’язувала успіх або 
невдачу в господарстві з місяцем-молоди-
ком. Якщо він з’явився на небі, тоді, мовляв, 
жодна справа не піде протягом усього ка-
лендарного місяця. Знову ж, не йміть цьому 

віри, особливо, коли мова про сезонні аграрні 
роботи. Тут щось важко вичікувати. Селяни 
добре занють: “День рік годує!” Побутує чи-
мало забобонів, дотичних до городництва і 
християнських свят. Зокрема до Благовіщеня 
не торкалися (не орали) землі, бо “тоді нічо-
го не зійде”. на Іллі не можна йти в поле, бо 
“святий хліб спалить блискавицею”... І знову 
ж – марновірство!

навпаки, у батьків дружини садимо кар-
топлю ще до Благовіщеня. не дивуйтесь! Там 
піщані землі. Якщо рано не посадити, то ні-
чого путнього не вродить. Зате до Спаса поле 
вже чисте. Завжди збираємо добрий врожай. 
Щодо Іллі, то о цій порі справді бувають гро-
зи, але їх аж ніяк не посилає святий пророк. 
Так само, як і Прокіп не палить кіп. церква 
застерігає: пересторогам вірить той, у кого 
слабка християнська віра. Тоді віддає себе не 
під опіку Божу, а лихому… 

Тарас ЛЕХМАН,  
журналіст
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залишить атеїста незмінно укоріненим у його 
невірстві.

Якщо нам трапиться зустріти атеїстів (а це 
може статися на роботі, на вулиці або навіть 
за нашим обіднім столом), то ми повинні бути 
готовими пояснити наші переконання, які від-
різняються від переконань невіруючих людей. 
Для початку потрібно запам’ятати, що мож-
на робити, а що ні, коли ви дискутуватимете 
на тему релігії з атеїстом: не бійтеся визнати, 
що у вас є віра. Християни часто розповіда-
ють, що потрапляли у ситуації, де порушува-
лось питання, чому саме вони вірять; і все, що 
вони могли сказати, – це те, що вони мають 
віру, хоча ніколи не досліджували її ґрунтов-
но. Вони часто здаються спантеличеними цим 
виправданням. Якщо ви опинилися в такій си-

туації і те, що ви «вірите», – це єдине, що ви 
маєте, то не бійтеся лишитися з цим. Озвучте 
це найкраще, як тільки можете. наприклад, 
можете пояснити, що ваша віра – не просто іс-
торія, яку ви собі розповіли, щоб почуватися 
добре. Розкажіть про те, що керує вашою ві-
рою, або що ви маєте реальні відносини з Ки-
мось поза матеріальним світом.

не припускайте, що ваші друзі-атеїсти та-
ємно ображені на Бога або відчувають, ніби 
їм чогось бракує у житті. Подумайте, що ця 
людина є атеїстом, бо вона просто не пізнала 
доказу існування Бога. не цитуйте Біблію, але 
знайте її. Біблія – джерело великої мудрості, 
але, якщо ви цитуєте її атеїстам як авторитет, 
це подібне до того, якби ваш лікар пояснював 
вам діагноз, читаючи уривок з «Гаррі Поттера». 
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не розкидайтеся біблійними віршами у споді-
ванні, що це когось переконає. Все, про що го-
вориться у Біблії, має свої причини, які треба 
бути готовим пояснити.

не почувайтеся так, ніби ви мусите знати 
всі відповіді на запитання. набагато краще 
просто сказати: «Чудове питання! Я не знаю 
на нього відповіді, але я б хотів дослідити це і 
повернутися до тебе», – а потім зайдіть на те-
риторію, яка вам не знайома.

Пояснюйте в контексті. Ознайомтеся з 
історичними аргументами, які пов’язані з 
християнством, і запропонуйте переконливе 
пояснення того, що робить релігійні вимоги 
незаперечними, що життя і смерть Ісуса відпо-
відає стародавнім священним книгам, що всі 
історики, які жили перед ним, погоджуються 
з цим, що майже всі апостоли страждали за 
свою віру, що християнство поширилося як 
полум’я, попри жахливі переслідування. До-
сліджуйте свідчення ранніх християн, які від-
стоювали християнство в язичницькому світі, 
значною мірою ворожому до їхніх переконань 
(звучить знайомо?).

Будьте логічними. не заперечуйте важли-
вості логічних наукових тверджень. це правда, 
що наука не має відповідей на усі запитання, 
але на деякі таки має, і якщо ви намагаєтеся 
це заперечити, ви ризикуєте опинитися в див-
ній ситуації. Як постійно нагадував нам Папа 
Бенедикт XVI, Бог, у Якого ми віримо, це Бог 
розуму. Раціональні аргументи християнства 
мають довгу історію, і якщо ви можете їх ви-
користовувати, то говоріть термінами, які ваш 
друг-атеїст зможе зрозуміти. Ознайомтеся з 
найвідомішими християнськими філософами 
та апологетами. Якщо ви не читали книжки 
Клайва Стейплза Льюїса «Просто християн-
ство», то чого ви чекаєте?

Збагніть, що ваша єдина мета – це посі-
яти зерно. У таких дискусіях ми дуже часто 
можемо зосередити всю увагу на деталях, 
втративши загальну картину з-перед очей. 
Вкрай малоймовірно, що людина, з якою ви 

розмовляєте, повністю прийме істини хрис-
тиянства завдяки одному діалогові. Просто 
відстоюйте християнство, наскільки можете, 
і пам’ятайте, що розмова – це, зрештою, Божа 
справа, не ваша.

Поставте себе на місце свого друга-атеїста. 
а що якби, наприклад, християнство було по-
милковим, а грецька міфологія – істиною? Що 
могло би переконати вас у протилежному?

не вживайте багато християнських фраз. 
Християни «віддають свої серця Ісусові», 
«Святий Дух перебуває в них», а також мож-
на почути, що вони  «крокують з Ісусом що-
дня», будучи «в світі, але не від світу цього». 
Всі ці вирази багатозначні, глибокі й легко 
зрозумілі для більшості християн, але вони 
нічого не означають для людей поза вірою. 
Їх важко уникнути, бо ми звикли вживати їх, 
як стенографію для складних понять. але ви 
маєте вміти пояснити ці поняття доступними 
термінами.

Моліться. не робіть помилки, покладаю-
чись лише на власний розум, у той час, коли 
Святий Дух до ваших послуг. Просіть про 
ведення для себе і відкрите серце для вашого 
друга-атеїста. Ви будете вражені ефективністю 
цієї техніки. І це буде корисно для вас самого.

Ми не заохочуємо нікого створювати бій-
ку, бо ж ніхто так не проголошує Слово Боже. 
але коли настане час, ви, будучи готовими, 
зможете відстояти свою віру, використову-
ючи терміни, знайомі для ваших невіруючих 
друзів чи рідних.

Джейсон андерсон – програміст із Вір-
джинії, штат алабама, публікує свої думки 
про релігію та культуру на сторінці «Cynical 
Christian». Дженіфер Фулвілер – письменниця 
з Остіна, штат Техас, вона стала християнкою 
2007 р., будучи до цього все життя атеїсткою. 
Зараз описує своє постійне навернення на сто-
рінці «ConversionDiary.com». 

Джейсон Андерсон, Дженіфер Фулвілер, CNA 
Переклад: Вікторія Рудич, СREDO
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Святий апостол Павло говорить: «Щоб 
уникнути розпусти, кожен чоловік нехай 
має дружину, і кожна жінка хай має свого 
чоловіка» і «краще одружитися, ніж 
розпалюватися». навіщо ж тоді стільки 
піднесених слів про християнський шлюб, 
якщо це всього лише засіб боротьби з 
блудом?

наведені слова з 7 глави Послання апос-
тола Павла до Коринтян у свій час дуже до-
бре прокоментував блаженний Папа Іван 
Павло II. У навчанні на загальній аудієнції 
1 грудня 1982 він констатує, що на основі 
цих тверджень святого Павла сформува-
лося переконання про шлюб як «remedium 
concupiscentiae», тобто засіб від похоті. Папа 
Войтила пояснює: слова апостола означають, 
що «шлюб дарований подружжю як етос», 
тобто як вищий моральний порядок, від-
повідний цьому Божому дару. «У таємниці 
Відкуплення, − каже Папа Войтила, − шлюб 
дарований чоловікові та жінці як благодать». 
Слово «розпалюватися», використовуване св. 
Павлом, означає безлад пристрастей, що ви-
ходять з плотської похоті. Шлюб ж означає 
«етичний порядок, спеціально принесений у 
цю сферу. Можна сказати, що шлюб − це міс-
це зустрічі «еросу» і «етосу», місце взаємного 
їх проникнення в серця чоловіка і жінки та в 
їх відносини», − пояснює Іван Павло II.

ні пастирська конституція «Про церкву в 
сучасному світі», ні Кодекс канонічного пра-
ва 1983 р. не говорять більше про remedium 
concupiscentiae, в той час як у колишньому 
Кодексі − 1917 р. − і в енцикліці Casti connubii 
(1930 року) цей вираз ще присутній. Мож-
ливо, сучасне вчительство уникає цього 
терміну саме тому, що деякі можуть сприй-

мати шлюб як свого роду «запобіжник» від 
можливих моральних заворушень. адже, як 
стверджує апостол Павло, шлюб повинен 
покласти край блуду і позашлюбним плот-
ським зв’язкам.

Зрозуміло, що Бог встановив шлюб не для 
цієї мети, і сам святий Павло зовсім не зво-
дить цю реальність до одного аспекту. Так, у 
Посланні до ефесян (5:32) він називає шлюб 
таємницею і таїнством: «це велика таємни-
ця, а я говорю про Христа і церкву». Разом 
з тим, потрібно пам’ятати, що первородний 
гріх порушив первісну гармонію між чоло-
віком і жінкою. Так, вони, як і колись, по-
кликані обдаровувати один одного собою, 
але цей дар несе в собі рану − брак самокон-
тролю − тому він стає предметом чуттєвого 
потягу. Хтивість веде до певного розриву між 
сексуальними імпульсами і повагою осо-
бистості. У цьому і полягає сенс remedium 
concupiscentiae: шлюб допомагає подолати 
чисту хіть. У шлюбі сексуальний імпульс 
підпорядкований взаємному дару і передачі 
життя. не вдаючись до цього терміну, Кате-
хизм Католицької церкви пояснює його зна-
чення: «Після гріхопадіння шлюб допома-
гає долати замикання в самому собі, егоїзм, 
гонитву за задоволенням, і відкрити всього 
себе іншому, взаємній допомозі, дару самого 
себе» (1609).

Таким чином, remedium concupiscentiae – 
це вторинна мета шлюбу, яка стала необхід-
ною після гріхопадіння людини. Якби шлюб 
був лише «засобом від похоті», то це дійсно 
було б занадто принизливо для людини, по-
кликаної переживати в шлюбі «велику таєм-
ницю» щодо Христа і церкви. 

За матеріалами радіо Ватикану

Що ознаЧає «кРаЩе одРУжитися, 
ніж РозПалЮватися»?
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Гідними подиву у своїй наполегливості й 
відвазі опору тоталітарній комуністичній 
системі були дії вірників закарпаття на 
захист греко-католицького василіянського 
монастиря у селі Борóнява біля Хуста. Люди 
витримували тиск колгоспу, компартії, мілі-
ції та інших органів і зберегли свою віру.

цьогоріч Боронявській обителі виповнюєть-
ся 300 років, але багаті сторінки її історії зали-
шаються маловідомими нашому загалу. Багато 
інформації про них можна почерпнути з фондів 
Держархіву Закарпатської області, архіву Боро-
нявського монастиря та праць істориків.

Боронявський монастир заснував у 1716 р. 
священик Іван Козак, який у монашестві 

прийняв ім’я Йосифа. Обитель пережила ета-
пи піднесення й занепаду, відродилася після 
йосифінської касати – ліквідації монастирів 
в австрійській імперії кінця XVIII ст. Чер-
нечий осередок перетривав Першу і Другу 
світову, угорські зачистки-арешти свідомих 
василіян… але попереду було чергове над-
звичайно важке випробування – радянське 
«визволення» і період катакомб ГКц. 23 жов-
тня 1944 р. в Бороняву зайняли частини 
Червоної армії. 29 червня 1945 р. Закарпаття 
увійшло до складу УРСР, чимало бороняв-
ців та вихідців із села зазнали репресій. Се-
ред них – лісоруб Іван андрійцьо, робітник 
Василь Бобик, солдат угорської армії Йосип 
Бонкало, хлібороб Степан Буркуш, хлібороб 

віРа сУПРоти систеМи:  
як гРеко-католики вБеРегли давній МонастиР 
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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

Михайло Вайнагій, столяр Йосип Данча, хлі-
бороб Юрій Дякун, хлібороб Микола Ковач, 
лісоруб Йосиф Мацканюк, учитель Степан 
Попович, наймит Іван Хмара, хлібороб Іван 
Щадей, а також члени Компартії Чехословач-
чини хлібороби Петро та Степан Деяки.

1. непочуті апеляції владики теодора
Ліквідацію Греко-Католицької церкви на 

Закарпатті радянська влада проводила не так 
швидко, як у Галичині, але й тут вона почала 
відверто тиснути, добиваючись переведення 
всіх вірників у поневолену і підконтрольну 
їй РПц. У селах, де були відповідні право-
славні громади, навіть якщо вони становили 
значну меншість, влада відбирала храми в 
греко-католиків і передавала їм. У тому числі 
14 травня 1945 р., за наказом народної Ради 
Закарпатської України, православні забрали 
в греко-католиків храм у селі негрово Іршав-

ської округи (у селі тоді був 321 православ-
ний і 944 греко-католиків). 15 травня 1945 
р. в селі Сокирниця Хустської округи у при-
сутності уповноваженого п. Лінтура право-
славні, яких загалом було 1541 особа, забрали 
храм у греко-католиків, яких була 1681 особа. 
наступного дня аналогічна ситуація повто-
рилася у селі Ракошин Мукачівської округи. 
Єпископ Теодор Ромжа 19 травня 1945 р. про-
тестував до органів влади через такі дії:

«Знаючи, що народна Рада Закарпатської 
України видала розпорядок в цім справі, 
по котрому для переходу церковного майна 
треба в тім селі 2/3 більшості населення, ми 
є переконані, що ці рішення були принесені 
на підставі односторонніх інформацій греко-
східних, котрі не мають правдивої основи. на 
підставі цього ми подаємо наш протест про-
ти заберання наших вищезгаданих церков, 
і домагаємося того, щоби в цих селах наші 

39
український  
католицький 
часопис

грудень 2016 із ВАсИліЯНсЬКОЇ мИНУВШИНИ



церкви були повернені на підставі факту, що 
греко-східні не мають 2/3-ої більшості, що 
більше в усіх селах маємо ми, греко-католи-
ки. Домагаємося урядового контролю цього 
факту в присутності представників греко-ка-
толицької церковної громади, а до того часу 
домагаємося зрушення (скасування – прим. 
ред.) декретів, котрими було приказано пере-
дати наші церкви греко-східним».

Однак апеляції єрарха на захист церкви 
і її вірних виявилися непочутими, а влада 
продовжила відбирати церкви: вже в червні 
такий же інцидент стався у з’єднаній гро-
маді сіл Дубрівки та Розтоки, де було 1005 
греко-католиків та 284 православних. Таки-
ми й подібного роду діями радянському ре-
жиму вдалося штучно зменшити кількість 
громад ГКц і збільшити кількість право-
славних громад: якщо у жовтні 1944 р. на 
Закарпатті було 88 православних парафій й 
463 греко-католицьких, то в другій полови-
ні 1946 р. – вже 152 і 399 відповідно. Якщо 
до приходу радянської влади Мукачівська 
греко-католицька єпархія мала 447 храмів, 
то до 12 серпня 1946 р. у її користування за-
лишилися вже 331 церква, а священиків по-
меншало із 306 до 247.

ГКц продовжувала підтримувати своїх ві-
рних, які залишилися без храмів, і для них 
призначено душпастирів – зазвичай із су-
сідніх парафій. Станом на 21 червня 1946 р. 
владика Т. Ромжа надав відповідні повнова-
ження для 35 отців. Духовні потреби жите-
лів сіл Крайникове, Сокирниця, Шандрове, а 
також новий Барів задовольняв ігумен Боро-
нявського монастиря. Тоді це був о. Діонісій 
Дребітко, ЧСВВ. Усе це, що очікувано, пору-
шувало плани влади перевести всіх вірників 
Закарпаття на православ’я.

Як писав владика Т. Ромжа, 31 травня в 
обласному відділі культів у нього усно за-
просили перелік отців, котрі служать у се-
лах, де в греко-католиків відібрали церкви. 
За словами архієрея, у розмові йшлося про 

те, що обласний відділ у справах культів, 
отримавши інформацію про священиків, 
зможе закликати сільради і міліцію не за-
бороняти їм сповідати вірних перед смертю, 
причащати, миропомазувати і хоронити. Та 
вже 17 червня єпископ отримав лист, у яко-
му заввідділом п. Лінтур тлумачив травне-
ву розмову протилежним чином: «З огляду 
на те, що 31 травня п. р. (поточного року – 
прим. авт.) Вам усно був даний наказ заборо-
нити Вашим священикам служити в селах, 
що Ви прийняли до уваги та обіцяли вжити 
заходів. Дайте з цього приводу пояснення і 
вкажіть, які й коли були вжиті Вами заходи 
для припинення відвідування православ-
них сіл греко-католицькими священиками. 
Одночасно доводжу до Вашого відома, що 
всі священики за невиконання наказів, осо-
бливо наказів центрального керівництва, 
будуть притягуватися до відповідальності».
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2. «…просьба о навернении 
его православным…»
Синхронно до переведення сільських і 

міських громад ГКц на православ’я почали-
ся претензії і на Боронявський монастир. 22 
червня 1945 р. з’явилося звернення від імені 
православних вірних із Хустського і Тячів-
ського округів з вимогами передати обитель 
– загалом під документом стоїть 48 печаток 
громад. Якщо спершу влада волюнтарист-
ськи відібрала у греко-католиків їхні церкви 
і віддала православним, то тепер православні 
представники цих громад почали обґрунто-
вувати необхідність відібрати в ГКц обитель, 
бо довкола «…всі села зі всім своїм населен-
ням належать до православного віроспові-
дання». Відтак, 1 вересня 1945 р., управлін-
ня Мукачівсько-Пряшівської православної 
єпархії звернулося до народної Ради Закар-
патської України із документом, предмет яко-
го само окреслило як «Монастырь в Бороня-
ве, просьба о навернении его православным». 
Радянські чиновники наклали на звернення 
лаконічну резолюцію: «Пока в архив!». У 1945 
р. радянська влада була ще неготовою лікві-
довувати ГКц і продовжувала підточувати її 
сили. Загалом у 1946 р. діяли ще всі василіян-
ські осередки провінції св. Миколая, було 53 
ченці, з яких четверо на чолі з о. Д. Дребітком 
– у Бороняві.

Коли ж і ці переходи призупинилися, вла-
да вдалася до методів, уже випробуваних 
на церкві на Великій Україні та в Галичині 
– тобто до насилля. Ще у 1946 р. в Бороняв-
ській обителі відбувся відпуст, який зібрав за 
різними оцінками від 40000 до 50000 вірних. 
Він виявився останнім відносно вільним.

3. «План заходів по воpзз’єднанню»
У таємній доповідній записці від 6 серпня 

1947 р. п. Вільховий писав у Київ, що Бороняв-
ський, Малоберезнянський та Ужгородський 
монастирі треба закрити як близькі до кордо-
ну, а монахів перевести до Імстичева. У 1947 

р. голова Ради у справах РПц при Раді Міні-
стрів СРСР Карпов та голова Ради у справах 
релігійних культів при Раді Міністрів СРСР 
Іван Полянський узгодили «План заходів по 
возз’єднанню Греко-католицької (уніатської) 
церкви Закарпатської області УРСР з Русь-
кою православною церквою». Було виділено 
три ключові моменти, які пропонували вра-
ховувати з огляду на специфіку Закарпаття. 
Йшлося про потребу, на думку представників 
тоталітарного режиму: 1) тривалішого, ніж 
на Галичині, процесу «возз’єднання»; 2) «ак-
тивнішої і безпосередньо організуючої ролі 
в цьому процесі з боку РПц»; 3) «проведення 
окремих громадсько-політичних та адміні-
стративних заходів для сприяння корінному 
населенню Закарпатської області у звільненні 
від нав’язаної йому унії». Очевидно, що від-
штовхуючись від згаданої вище доповідної 
записки п. Вільхового, вони окремо згадали у 
цьому документі про василіян:

«У зв’язку з тим, що чоловічі греко-католиць-
кі монастирі у селах Малий Березний Велико-
березнянського району і Боронява Хустського 
району мають всього 15 ченців, розташовані 
перший – за один, а другий – за 11 км. від держ-
кордону, – обидва монастирі замкнути. Те ж 
необхідно зробити щодо Ужгородського чоло-
вічого монастиря, де залишилося троє монахів. 
Всіх монахів греко-католиків (загалом 47 осіб), 
оскільки вони до того ж ще й одного ордену Ва-
силія Великого, – зосередити в одному Імсти-
чівському монастирі, куди недавно вже були 
переведені греко-католицькі монахи з Мука-
чівського монастиря». 

Тож 22 серпня 1947 р., виконком Закарпат-
ської обласної ради прийняв рішення № 433 
«Про закриття греко-католицьких монасти-
рів василіян в селах М. Березний і Боронява 
і перевід монахів у монастир с. Імстичево». 
Згідно з документом, це розпорядження по-
винні були виконати до 8 квітня 1948 р. Май-
но й будинки обителі передавали у власність 
колгоспу, а церкву мали зачинити. Із 1947 р. 
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настоятелем Боронявської обителі був о. Йо-
сиф Завадяк, ЧСВВ.

Загалом у січні-лютому 1947 р. в монастирі 
перебувало четверо монахів. Тоді до комплек-
су обителі входили церква площею 1050 кв. м, 
монастир – 460 кв. м, дзвіниця – 125 кв. м, ка-
плиця – 90 кв. м, стайня – 330 кв. м. Храм мав 
розміри 21,7х9,7 м, каплиця стояла за ним з боку 
вівтаря і мала у плані розміри 5х5 м, як і дзвіни-
ця з чотирма дзвонами зліва від входу до храму. 
Монастирський цвинтар розміщувався ліво-
руч від каплиці (у наші дні відновлений – прим. 
авт.), а корпус келій стояв паралельно до церкви 
з правого боку від неї. Перед входом до монас-
тирського храму був хрест. ця житлова будівля 
мала у плані розміри 39х9 м: на всю її довжину 
з боку церкви простягався коридор. Із нього, 
починаючи від заходу, були входи до келій – 
владичеської, служебної, намісника, ігумена, 
трапезної, столової, лупіша, сокачки (кухарки – 
авт.), комори. Далі на цій же осі були розташова-
ні хліви для птиці. на початку 1947 р. монастир 
володів тоді 7500 км. городу, 16950 км. невро-
жайної землі, два воли, дві корови, дві ялівки, 
дев’ять овець, три свині, віз, плуг, борону і сані .

але репресивні органи не обмежилися 
тиском на громади і монастирі. Вони орга-
нізували замах на мукачівського владику 
Т. Ромжу 27 жовтня 1947 р. біля села Лавки 
Мукачівського району і вбили його в лікар-
ні ін’єкцією отрути кураре – єрарх завершив 
свій земний шлях 1 листопада 1947 р. Після 
вбивства єпископа Мукачівську греко-като-
лицьку єпархію насильно скасували.

на початку 1948 р. у Боронявській обите-
лі перебували п’ятеро ченців-василіян: на-
стоятель о. Й. Завадяк, отці Ілля Миговка, 
Михайло Малинич, Мирон Завадяк та брат 
Гавриїл Мегела. Також у цей період протягом 
нетривалого часу у монастирі служив о. Бо-
рис Юрій Краснобродський.

16 березня 1948 р. виконком Закарпат-
ської облради рішенням № 247 зобов’язав 
Хустський окружний (районний) виконком 

створити до 25 березня комісію у складі се-
кретарів виконкому, виконкому сільради 
та начальника окружної міліції для пересе-
лення ченців із Бороняви до Імстичівського 
монастиря. Останній влада перетворила у 
в’язницю для василіян усієї провінції свя-
того Миколая. Керівник комісії повинен був 
особисто супроводити монахів на нове місце. 
на початку квітня 1948 р. в Імстичовому, де 
монастир мав усього 2 га. орної землі, 0,5 га. 
городу, 1,5 га. сінокосу, 0,5 га. виноградників, 
4 корови 1 житлове приміщення і 1 господар-
ське приміщення, влада зосередила 21 ченця.

Під датою 1 квітня 1948 р. уповноважений 
Ради у справах релігійних культів при Раді 
міністрів СРСР по Закарпатській області Рас-
путько звітував, що у краї залишилися тіль-
ки греко-католицькі чоловічі василіянські 
монастирі в Ужгороді та Імстичовому і жіно-
чий римо-католицький монастир в Ужгоро-
ді. Вочевидь, темпи ліквідації монастирів на 
Закарпатті вразили республіканського упо-
вноваженого п. Вільхового, який 23 червня 
1948 р. звернувся в Ужгород по детальнішу 
інформацію, посилаючись на те, що ще у по-
передньому 1947-му в області було 8 греко- і 
8 римо-католицьких обителей. Виконувати 
«п’ятирічки за три роки» радянські бюрокра-
ти намагалися не тільки в економіці… 

Буде далі
Володимир Мороз, РІСУ
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Вечором Денис прийшовши з роботи до 
дому, найперше зайшов у кімнату, де лежала 
його важко хвора мати. Він сидів біля неї і че-
кав поки прийде дружина з роботи. Вона пра-
цювала в аптеці і приходила завжди пізніше.

– Мамо, а в Києві знову неспокій. Молодь 
протестує… 

– Знаю, знаю, по радіо чула. Зателефонуй, 
щоб Світлана взяла щось мені від тиску – під-
нявся. а тут ще такі події. не хочу перейма-
тись, але все в голову йде. Зима, а вони там 
стоять день і ніч. Який жах! 

До хати увійшла Світлана, поклала біля 
своєї свекрухи таблетки, кажучи:

– Вип’єте одну після вечері, яку я зараз 
приготую.

Події в Києві щодня розвивались щораз 
більше. а одного дня, навіть, Денис їздив до 
Києва. Вранці був вже на Майдані, а вечором 
повертався додому. а на другий день розка-
зував матері:

– Там такий український дух, що ви, мамо, 
не можете собі уявити. Вся Україна зібралась: 
співають, моляться, виступають з промова-
ми так, що вони там не сумують, добрий дух 
їх обігріває.

– Якщо моляться, то Господь Бог допомо-
же їм.

– Може так, але я не дуже на Бога надіюся. 
Все залежить від людей, – відповідав син.

– а людьми хто керує? Треба вірити в Бога, 
бо Він людьми управляє. Денисе, і ти не будь 

несПокійне сеРце  
ЧеРез несПокій в кРаїні
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байдужим до Бога. Чуєш, повернися до ньо-
го. Я щось відчуваю, не знаю скільки про-
живу, але тепер, як ніколи, немов бачу Ісуса 
Христа біля себе. Значить все це, що написа-
но у Євангелії – правда. Тільки треба вірити 
у все, що оповідав нам Господь. І тебе прошу, 
сину, повірити в те, що говорив Господь.

Кожного дня приходили тривожні вісті 
з Майдану. Денис не міг бути байдужим до 
всіх цих подій і був готовий стати разом з усі-
ма, щоб висловити протест теперішній владі. 
Його не пускала дружина:

– Куди поїдеш? Мати хвора, у мене також 
не впорядку з серцем, з тиском, а тут ще за 
тебе переживати доведеться, – говорила під-
вищеним голосом Світлана. Денис мовчав, а 
по радіо передають знову черговий випуск 
новин. Після закінчення новин вона спокій-
но сказала.

– Вистачить тобі Майдану у нашому місті. 
Краще в дома помолися, але ти цього не хо-
чеш робити…

Події на Майдані набирали своїх обертів. 
Після трагедій Революції Гідності співали 
«Пливе кача…» по всіх куточках України і 
хоронили полеглих героїв небесної Соті. Три-
вога, але є надії на щось краще. Смерть героїв 
небесної Сотні стала перемогою українського 
народу над злом, хоч диявол є найжорстокі-
ший наш ворог, з яким потрібно вести постій-
ну боротьбу, а чи вистачить сил? – роздумував 
Денис, йдучи на нічний відпочинок?

Весною відійшла мати у вічність і похо-
ронили її в рідному селі. Денис, як медич-
ний працівник, добре знає, що смерть для 
старшої людини є обов’язковою і ніхто цього 
процесу не може зупинити, але коли згадає 
молодих людей, які віддали своє життя, щоб 
жити так, як живуть у цивілізованому світі. 
Людям, які живуть ґвалтівною брехнею не-
легко це все зрозуміти.

Через деякий час в Україні знову бурхливі 
події: Крим, а відтак Донбас. неспокій звору-
шує серця кожного українця, а що далі?

Сто років минає, як почалась Перша Сві-
това війна. Росія йде на Галиччину, що була 
під австрією, а та оголосила війну Росії. За-
ворушився увесь світ. невже ж через сто ро-
ків це все знову повториться? Тільки тепер 
Росія починає зі сходу України. Ось перші 
жертви, добровольці з Майдану йдуть на 
Схід. «Боже, великий єдиний, нам Україну 
храни!..» Бо тільки на Бога надія.

а Денис досі не дуже довіряє Богові. Якби 
був Бог і порядок був би інший та невинних 
жертв стільки не було. Все це не зрозуміло. 
Роздуми, роздуми…

Де все таки правда, де розв’язка всіх тих 
проблем? Одного разу, вечором, Денис відва-
жився і признався Світлані:

– Я не можу бути спокійним, вдома відси-
джуватись, я вирішив йти на Схід. Хто, як не 
я? Україну не можна так свавільно залишити.

– але, Денисе, я себе почуваю щось недо-
бре.

– нічого тут страшного, ти лікуйся, а я 
піду, піду лікувати ранених, я медик фар-
мацевт, тож я там повинен бути, чим зможу 
– тим буду допомагати нашим хлопцям. Ти 
повинна мене зрозуміти, а взагалі – це наша 
загальна справа.

– Як пройду всі аналізи, тоді поїдеш, – відпо-
відала тривожно Світлана, а на серці немов ка-
менем щось давило її, – я буду молитись за тебе, 
страждати і терпіти. Слава Богу, що ми дітей 
повидавали, а ти поступай, як тобі серце велить.

Через два тижні Денис вже був у діючій ар-
мії аТО і надавав першу допомогу своїм по-
братимам. найперше він відчув, що потрібно 
зробити порядок з медикаментами. Від хаосу 
багато втрачено. навіть прості речі потрібно 
знати, що є, а чого немає: поскладати, по-
сортувати і згідно теперішніх норм завести 
в комп’ютер. З ранку до вечора багато праці. 
Болюче сприйняв Денис, що не можна дзво-
нити звідси до дому.

Якось, пізнім вечором, сон не бере і він 
вирішив написати листа, як це було колись у 
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молодості, коли він признавався в любові до 
своєї коханої, яка потім стала дружиною:

– Дорога моя Світлано, можливо, найдо-
рожча! Тут зовсім не так, як ми про це дума-
ли вдома. Війна завжди страшна, і чим більше 
вона затягується – тим вона страшніша. Коли 
на майдані була велика маса народу, то тут не-
великі групи вояків, які відбивають щодня, 
в більшості вечором і вночі. Завжди потрібно 
бути напоготові, щоб здійснити першу допомо-
гу, коли когось поранять. нам здається, що во-
рог не спить: постріляють, постріляють і вти-
хомиряться, але не на довго. І тоді знову йдуть 
в наступ, тож і нам треба відбиватись. Та ми не 
маємо права відкривати вогонь, бо ми оборо-
няємось. І тільки тоді, коли вони вже на нашій 
території, ми своїми пострілами їх відганяємо.

невже ж їм це подобається? У день сплять, 
а вечором знову те саме повторюється, і так 
без кінця. Ось така в них робота. Їм дають 

гроші на горілку, а снаряди підвозять, чому 
не воювати?

Всюди велика ненависть і важко зрозумі-
ти людей, які тут проживають. нас зробили 
ворогами, хоч ми які вороги, адже ж ми за-
лишаємося на своїй землі.

Щодо Бога, то мені важко у цьому переко-
натись. Багато смертей, багато калік і багато 
незрозумілого тут є. Час від часу приходять, 
а вірніше навідуються священики-капела-
ни, помоляться разом, навіть, Службу від-
служать і від’їдуть. а потім знову те ж саме. 
на війні, прямо скажу, до справедливості 
дуже далеко. Правди навіть немає там, де б 
вона могла бути. Ось в неділю священик від-
служив Службу Божу таки у нас, у житло-
вому приміщенні, де ми перебуваємо у під-
валі торгового центру. а вечором нас знову 
обстрілювали вже з двох сторін. це дуже 
страшно, бо не знаєш, що тебе чекає у цій же 

45
український  
католицький 
часопис

грудень 2016 ВЧИмОсЯ з ЖИттЯ



хвилині. Всі просимо Бога…, але я не від-
чував чогось такого. Можливо, я далеко від 
нього. Як тільки я вирвусь звідси, то пого-
воримо по-телефону. Згадую маму, можли-
во, вона права була, коли говорила щось про 
Бога, бо відчуваю тепер її близькість. Щось 
є, але як повірити?

Дениса переводили з одного місця на інше, 
і всюди одна і таж праця: упорядкувати ліки 
і розкласти згідно вимог санітарії в польових 
умовах.

а одного разу Денис був присутній під час 
операції, яку виконував хірург прямо в по-
льових умовах. Потрібно було витягнути не-
гайно осколок з грудей. на цей час був при-
сутній військовий капелан о. Сергій із Києва. 
До операції хірург старанно готувався. Оско-
лок знаходився біля серця. на жаль, рентгену 
не було і не відомо як він далеко заліг у тілі. 
Транспортувати, як говорив хірург, вкрай не-
безпечно, а тут інструменту відповідного не 
було, навіть світло було відключене. надія 
тільки на ліхтарі.

Отець Сергій завіривши, що буде мо-
литись, але запропонував перед тим святу 
Сповідь. Першим приступив до Сповіді хі-
рург. це дуже здивувало Дениса, потім спо-
відався потерпілий, хоча він був в стані дуже 
ослабленому. Він дивився уважно на отця і 
на хрест, і давав йому зрозуміти, що він, як 
грішник, кається у своїх гріхах.

Після сповіді потерпілого вояка, отець пі-
дійшов до Дениса і запитав:

– а ви будете сповідатись? Сповідайтесь, а 
я вам допоможу.

– Я ніколи не сповідався, хоч мені вже дав-
но минуло понад п’ятдесят, але, як ваша така 
добра воля, то, будь ласка!

а після сповіді Денис усміхнувся і задово-
лено подякував, кажучи:

– а я думав, що це так складно…
Почалась операція. не було знеболюючих 

уколів, тому солдата готовили морально пе-
реносити болі, які буде завдавати скальпель. 

Отець Сергій стояв біля потерпілого. Засві-
тили ліхтарі. Хірург обережно став розрізу-
вати груди і майже через півгодини осколок 
міни був видалений з тіла.

Солдат терпів великі болі. Здавалось, що 
ось-ось зірветься, але спокій присутніх дав 
можливість видержати біль, який завдавав 
йому хірург, виконуючи операцію. Отець 
у правій руці держав хрест, на який були 
зверненні очі пацієнта. Денис, уважно пере-
живаючи біль пацієнта, спостерігав за ним. 
Він дивувався його мужності і терпеливості. 
Після операції отець Сергій промовив:

– З ним терпів і переносив всю цю операцію 
Ісус Христос. Ви бачили його погляд і цей хрест, 
на якому є зображення Ісуса Христа розп’ятого 
за людські і наші гріхи? Подякуймо йому. 

на другий день Денис супроводжував по-
терпілого вояка до Харкова, де він проходив 
лікування до повного одужання.

Денис вже на другий день говорив до Світ-
лани по телефону:

– Вчора у мене був надзвичайно важливий 
день. Я був присутній під час операції у нас 
в підвалі, де ми тримали оборону. Мужній 
воїн Василь з Львівщини, як мені видалось, 
є глибоко віруючий чоловік. Він дивився на 
хрест, який тримав отець у руці. а другу руку 
священик поклав на його руку. Осколок ме-
талу був біля самого серця. По його обличчю 
я бачив, як мені здавалось, Христа, в Котрого 
я тепер повірив.

ця рана на його грудях була раною Хрис-
та. Ти собі не можеш уявити, як я переживав 
за цього мужнього воїна. Він стиснув зуби 
і з таким милосердям дивився на нас, але 
все пройшло добре, операція була вдалою. 
З нами був також священик з Києва, і перед 
тим всі сповідались у нього, і я також. Так що 
можеш бути спокійною за мене.

Під час цієї операції я по-справжньому 
повірив у Бога. Бог, який терпить з нами, є в 
кожному з нас, так нам говорив отець Сергій. 
Зараз не можу приїхати, але вже літом при-
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їду. До побачення, бо ось знову прийшли до 
мене. на все добре! До зустрічі!

Денис через два місяці приїхав до дому. 
Та, на жаль, Світлана захворіла на рак нирок. 
Тепер її назначили хімію і вона повинна при-
йняти шість процедур хіміотерапії. цього 
Денис не сподівався. Світлана була побож-
ною і належала у церкві до Матерів Молит-
ви. Завжди була у Сповіді і приймала Святе 
Причастя.

Денис чим тільки міг допомагав. ні на 
мить не залишав її. Здавалось все йде нор-
мально, пухлина на нирці зменшувалась. але 
одного дня була різка зміна погоди і у Світ-
лани стався інсульт. Її поклали в реанімацію. 
Денис не відходив від неї. накладка лікуван-
ня хімією, а тут ще інсульт на стільки усклад-

нили її стан здоров’я, що в скорому часі вона 
помирає, не доживши до своєї пенсії.

Денис тільки тепер зрозумів, якою до-
рогою для нього була його добра дружина. 
Тільки тепер він відчув, що її немає разом з 
ним, але він вірить, що є вічність небесного 
царства і там вони повинні бути разом. а для 
цього потрібно щось робити для своїх ближ-
ніх, як це виконав милосердний самарянин.

Денис довго не роздумував, що далі йому 
робити. Він вирішив, що його місце там, де 
його ждуть, де він зможе хоч у малому щось 
допомагати тим, які жертвуючи своїм жит-
тям, захищають рідну Батьківщину від во-
рогів. Він поїхав на старе місце Донбасу, до 
своєї військової частини.

02.11.2016 р., м. Бар, о. Мелетій Батіг, ЧСВВ. 
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ПОезіЯ

ця збірка поета о. василя Мендруня, чСвв складається з віршів, в яких 
відображено життя ісуса Христа та його учнів, Пречистої діви Марії і 
святих ангелів, а також Блаженних і Святих нашого народу. Переважна 
більшість цих віршів є текстами пісень. Публікуватимемо вірші з нагоди 
свят і євангельських подій.

У Молитвах і Піснях

***
О Ісусе, Ти між нами,

Повний ласки і турбот, –
В Євхаристії віками,

Щоб кормити наш народ.

***
Тебе не бачу, милий Боже,

Та голос Правди каже: “Так!”
Відкину я думки негожі,

Щоби відчути віри смак.

Відкину я чуття даремні
І мудрування світові.

Хай змовкнуть сумніви недремні!..
Хто зглибить Таїнства Твої?

Тебе не бачу я в цю хвилю,
Та знаю: Ти є на землі.

Мою молитву з серця виллю
В Вечері Тайній при столі.

Тебе я прагну, любий Христе,
Без Тебе доля є лиха!

Шукає Бога серце чисте,
Знаходить серце без гріха.

***
Бога щиро запитаймо:

Чом Ти з нами стільки літ?
– Я лишився з вами в Тайнах,
 бо люблю стражденний світ. 

Чом, Ісусе, Спасе милий,
Серцем до людей приліг?

– Я між вами в кожній хвилі,
 щоби Хлібом статись міг.

Що Тебе, Ісусе милий,
Завело в малий кивот?

– Я хоч Бог, однак безсилий
 залишити Свій народ.

Бога щиро привітаймо –
Назарета вічний цвіт.

Він нас любить, пам’ятаймо,
щоб любов’ю дихав світ.

Лишив ти батька Заведея,
Родинний дім, рибальські сіті.

І здивувалась Галилея:
Які ж то дивні люди в світі!

Щодня був щирий і доладний,
У вірі й праці завжди зручний.

Та ось покликав голос владний –
І ти зістав Христовим учнем.

Ти був з Хрестителем Йоаном,
Численний люд стояв навколо...

Як Спас виходив із Йордану,
Почув ти з неба Отчий голос.

І ти повірив: Агнець Божий
Прийшов на світ у людськім тілі.

Вже скоро час прийде пригожий
За Ним зробити кроки смілі.

а н д р і й  П е р в О з в а н н и й

з  р О з д і Л у  ( “ у  К и в О т і  в і н  Ж и в и й ” )

Ти був з Учителем три роки:
В навчанні, славі і терпінні...

Беріг звання своє високе,
Зустрів Ісуса в воскресінні.

Місійний час такий був темний!
А ти приніс Христа лампаду,

Щоб засвітився день спасенний,
Щоб світ пізнав одвічну Правду.

“Не є слуга за Пана кращий...” –
Казав Учитель твій Небесний.

Ти крок зробив в житті найважчий
Назустріч смерті – смерті хресній.

Два дні страждав ти і молився:
“Прости їм, Господи, провину!..”

І над хрестом Він нахилився:
“Ходи до Мене, любий сину”.
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 Слава Ісусу Христу! Шановна редакція 
журналу «Місіонар»!

Пишу Вам листа з Донецької області. Я 
ходжу в греко-католицьку церкву, мені 55 
років, звати Марія. Дякую Господу Богу, 
Ісусу Христу, Пречистій Діві Марії, свя-
тому Юді Тадею, всім святим за вислуха-
ні молитви. Я перепрошую апостола Юду 
Тадея, до якого молюся дев’ятницю за те, 
що так довго зволікала з виконанням обі-
цянки написати свідчення про вислухані 
молитви.

Моя донечка Ірина дуже захворіла, лі-
карі нічого не могли визначити, завдяки, 
нашим молитвам і молитвам о. Йосифа 
Щурa з монастиря с. Покотилівка (біля 
Харкова) дякувати Богові, вона видужа-
ла. Моя донечка Юлія не могла завагіт-
ніти, але коли ми з нею почали молитися 
дев’ятницю до Юди Тадея то все сталося, 
як просили. У нас народився Євген. Дякує-
мо за це Богові та Юді Тадею. У мене стала-
ся кровотеча, завдяки молитві до Юди Та-
дея, почалися зміни до кращого. Мій внук 
Ілля не міг довго звикнути до дитсадка, за-
вдяки дев’ятниці до Юди Тадея, все нала-
годжується. Мій племінник попав у погану 
компанію, молилися дев’ятницю, дякувати 
Богові, він повернувся до сім’ї.

Хочу подякувати священику о. Володи-
миру Кузику, який навчив мене молитися, 
вірити в Бога, в молитву. нехай Бог охо-
роняє Вас і Вашу родину. Закликаю всіх 
людей молитися до Юди Тадея, у своїх по-
требах і цей святий обов’язково допоможе 
Вам в Ваших потребах.

Ваш журнал знайшла в нашій церкві, 
дякую Вам.

З повагою
Марія Здвізова,

с. Новодонецьке, Добропільський р-н, Донецька обл.

 Слава Ісусу Христу!
Від щирого серця хочу через часо-

пис «Місіонар» подякувати Пресвятій 
Трійці, Пресвятій Родині із назарета, 
Матері Божій неустанної помочі, Бо-
жому Милосердю, антонію Падевсько-
му, всім ангелам і архангелам за всі 
отримані ласки для мене і моєї родини. 
Дякую всім працівникам часопису «Мі-
сіонар» за Вашу науку, пораду для нас. 
нехай Господь Бог Ісус Христос Вам з 
неба ласки посилає, а Матінка Божа 
охороняє від горя і біди.

на многії і благії літа Вам.
Петруняк Марія,

с. Тишківці, 
 Городенківський р-н,  

Івано-Франківська обл.

 Слава Ісусу Христу! 
Шановна редакціє журналу «Місі-

онар». З Вашою допомогою хочу по-
дякувати Господу Богу, Пречистій Діві 
Марії, св. Йосифові, св. Юді Тадею, св. 
Шарбелю, о. Піо, св. Киприяну та всім 
святим за вислухані молитви − за на-
родження моїх внуків Володимира, Ве-
роніки, анастасії, за всі дари, за їхню 
опіку над нами, над моєю родиною. Пе-
репрошую за те, що так довго зволікала 
з виконаням обіцянки написати свід-
чення з подякою. І закликаю всіх звер-
татись до Бога зі щирими молитвами та 
з великою вірою і всі будете вислухані, 
бо в Бога все можливо.

Леся Яворська,
с. Завадів,  

Стрийський р-н,  
Львівська обл.

мОлИтВА БлАГАННЯ тА ВДЯЧНОсті

за все тоБі я дякУЮ!
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кРосвоРд

відПОвіді на КрОСвОрд, ОПуБЛіКОваний у ЛиСтОПаді 2016 рОКу:
4. Милосердя. 7. Метро. 8. ефа. 9. Марія. 12. Господь. 13. Олійник. 14. Краків. 16. «Мойсей». 19. Бета. 20. Кий. 21. ефір. 24. Рута. 25. Леся. 27. Кишинів. 28. Бог.
ВеРТиКаЛьнО: 1. Йосафата. 2. Лихо. 3. едем. 5. етап. 6. «Край». 10. Львів. 11. Собор. 15. автор. 17. Софія. 18. Син. 22. Стрий. 23. Дефіс. 26. Симон.

Підготувала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 3. Судно, в якому врятувався від всесвітнього 
потопу Ной зі своєю родиною і тваринами. 8. Казахське прислів’я: 
«Окраса землі – врожай, … людини – знання. 9. … твій нам обо-
рона і одна від бід охорона. Не дай нам марно пропасти, ворогам 
у руки впасти, Миколаю! 10. Письменник, який пише 
байки. 12. «Мир і … в кожну хату» – книжечка 
про святого Миколая. 15. Мати, …, 
Батьківщина – от і вся моя ро-
дина (автор цих слів Микола 
Сингаївський). 16. Люби Гос-
пода Бога твого всім серцем 
своїм і всією душею своєю і 
всією силою своєю і всією 
думкою своєю. Це 
перша і найбільша 
… . А друга ж по-
дібна до неї: Люби 
ближнього свого, 
як себе самого. 17. 
Один із малих про-
років. 18. Щипковий 
музичний інструмент, у 
формі трикутної рами з натяг-
нутими на ній струнами. 20. 
Відтінок якогось кольору. 22. 
Запашна олія, яку використовують 
у християнських церковних обрядах. 2 3 . 
Невеликий поетичний твір, який зображує мирне, 
безтурботне життя селян на лоні природи. 24. Дуже ко-
рисний фрукт, плід яблуні. 25. Той, хто приносить якусь звістку. 27. 
Тропічна повзуча рослина з родини орхідей. 28. Місто, де народився 
святий Миколай.

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. … – символ життя, яка струмує в життя вічне у 
хрещенні (Символ Святого Духа). 2. За все Тобі я дякую. Ти … дав мені. 
Я з вічною подякою служитиму Тобі. 4. Ой хто, хто Миколая любить, ой 
хто, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай, 

Миколаю! – виконавиця цієї пісні – … Білозір. 5. Кантата-
симфонія Станіслава Людкевича. 6. Оповідання «Да-

нило-…» (автор Антін Лотоцький). 
7. Наука про закони і різновиди 

мислення, способи пізнання 
та умови істинності знань і 

суджень. 11. Інструменталь-
ний твір, вид фантазії на 

народні теми. 12. Пісня 
Ігора Білозора «Ма-
мина …» на слова 
Богдана Стельмаха. 

13. Любіть Україну, у 
сні й наяву, вишневу 
свою Україну, красу 

її, вічно живу і нову 
і мову її солов’їну – ав-

тор цих слів Володимир … 
. 14. … – мати всіх чеснот: 
чистоти, милосердя, послугу 
(Свята Мати Тереза). 19. Один із 

дванадцяти апостолів, брат святого 
апостола Петра. 20. Прощай, …! про-

щай, рідний куточок! Мене від тебе доленька жене 
(Леся Українка). 21. Одна … за вікном, одна родина за 

столом. 22. Блаженний священномученик … Конрад, засновник укра-
їнського католицького студентського товариства «Обнова». 26. Назва 
пісні «Це мій рідний …» (слова В. Крищенка). 27. Тоді відповів їй Ісус: 
«О жінко, велика твоя …! Хай тобі буде, як бажаєш».


