
№4 (288)

український 
католицький 
часопис 1

У К Р А Ї Н С Ь К И Й  К А Т О Л И Ц Ь К И Й  Ч А С О П И С

КВІТЕНЬ’2017 №4(288)

стор. 4

ХРИСТОС 
ВОСКРЕС! 
ВПІЗНАЙМО ЙОГО!

стор. 9

ХАЙ 
ПРИЖИВЕТЬСЯ 
НАДІЯ, ЩО НАМ 
ДАРОВАНЕ ЖИТТЯ 
ВІЧНЕ!
(ВІТАННЯ 
ПРОТОІГУМЕНА О. 
ЙОАНА ШКОЛИКА, 
ЧСВВ)

стор. 19

КДБ ПЕРЕДБАЧАВ 
ВІДРОДЖЕННЯ 
ЦЕРКВИ 
У СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
КРАЇНАХ ПІСЛЯ 
ОБРАННЯ ПАПОЮ 
ПОЛЯКА

стор. 22

стор. 38

БОГ І ДИЯВОЛ —  ЗА 
КИМ Я ЙДУ?
ІНТЕРВ’Ю 
З КАРДИНАЛОМ 
ЙОЗЕФОМ 
РАТЦІНГЕРОМ 
(МАЙБУТНІМ 
ПАПОЮ 
БЕНЕДИКТОМ XVI)

УСМІШКА 
МОЛОДОГО 
СВЯЩЕНИКА 
ПЕРЕД РОЗСТРІЛОМ

Христос Воскрес!



 
 

український 
католицький 

часопис

КВІТЕНЬ 2017

2

—  Скільки ми вже пережили «неможливого», що 
стало можливим для тих, хто твердо тримав-

ся віри у воскреслого Господа! Сімдесят років 
тому лукавий уже не вперше задумав розіп’яти 
наш народ і загнати нашу Церкву в гріб. Однак 
вона, на подив усього світу, воскресла і стала 

сильнішою ніж будь-коли у своїй історії!

Блаженніший Святослав Щевчук
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о. Корнилій ЯРЕМАК, ЧСВВ  
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВПІЗНАЙМО ЙОГО!

Ти питаєш мене: «Чи радію я?» А як інакше? Поки віра дає мені 
сили, я завжди веселий!

Блаженний Петро Фрассаті

Дорогі брати і сестри! Великдень і Різдво —  це празники ро-
динні. Неймовірна радість і чудовий настрій витають в повітрі, 
якщо в домі є злагода й вірність, немає важкохворих, пробаче-
но давні образи, якщо центром життя не є «зелений змій», й 
діти зустрічають свято у повній сім’ї —  ні мама, ні тато не гнуть 
спину на чужині, та якщо над головою —  мирне небо. Більше 
для щастя, напевно, нічого не потрібно. Але поки що така доля 
нашої батьківщини, що частіше доводиться «крізь сльози смі-
ятись, серед лиха співати пісень…» (Леся Українка). «…А поки 
я заробляю, чорні брови полиняють. Безталанна я!» —  ніби до-
дає Тарас Шевченко…

Приблизно такою є душа України вже довгі віки, але зміни 
грядуть, і  ми радіємо —  навіть крізь сльози… Нам важко сьо-
годні, адже реальність війни, несправедливості стискає наші 
серця, загрожує їх очерствінню, однак іноді хочеться гукну-
ти одне одному: «Подивися на Вкраїну милу —  ми залишає-
мо ховати мертвим радянське минуле, яке проросло й стало 
причиною кровопролиття, ми вступаємо в реально новий про-
стір мислення —  ми воскресаємо!» Ми відчули себе громадяна-
ми вільної держави після Майдану, ми гартуємося у зоні АТО, 
ми почали цінувати свою віру й мову, тому «нас не здолає ні-
який путін, як би він не називався» (Іван Малкович)… Ми по-
чали нарешті —  після стількох років наймів, несвободи —  буду-
вати Рідну Хату. Тільки не зупиняймося! (Лист Митрополита 
Андрея Шептицького «Як будувати Рідну Хату?» про те, як пле-
кати в дітях християнські чесноти, щоб вони виросли відпові-
дальними й творчими громадянами).

«Віра в Спасителя говорить нам, що перемагає Божа любов. 
Християнин ніколи не має бути сумним, тому що він зустрів 
Ісуса, Який віддав за нього своє життя» (Папа Франциск). Хри-
стос справді воскрес і звертається до нас у момент драми на-
шої країни й нашої особистої «духовної смерті»: «Не бійтеся, 
Я живий, Я тут, Я з вами. Я зможу вам допомогти. Якщо запро-
сите в своє життя й дозволите Мені йти з вами. Все те, що ви 
переживаєте, може змінитися на користь для вас»…

Дорогі читачі! Вітаю усіх та бажаю нам і всім тим, хто керує 
державами, почати з себе: зустріти воскреслого Ісуса, як по до-
розі до Емаусу, «не жити так, ніби Бога немає…» (апостол Пав-
ло), впізнати Його й запросити у своє серце, у свій дім, у свій 
кабінет, у свою державу й воістину станеться диво, як воістину 
Воскрес Христос! І дарував нам життя вічне! 

о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ  
ДЛЯ ЧЛЕНІВ 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 сьогоднішнього 
дня у винагороду за всі зневаги, 
образи і кривди, завдані Тобі.
Жертвую їх особливо за 
святішого Отця Папу 
Римського, за святу Церкву, 
за навернення грішників та 
в усіх намірах Апостольства 
молитви, призначених на цей 
місяць і на сьогоднішній день.
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, 
святий Миколаю, святий 
Володимире, святий Йосафате, Заступники України, моліть Бога за нас!

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
НА КВІТЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб молоді люди відгукувалися на своє покликання й серйозно 
роздумували над можливістю посвятити себе Господеві у священичому чи 
монашому стані.
ПОКРОВИТЕЛЬКА мучениця Ірина

Ось Серце, що так полюбило нас…
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМІР 
ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА ТРАВЕНЬ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ:

Щоб християни в Африці давали пророче свідчення примирення, справедливості 
й миру, наслідуючи милостивого Ісуса

Папа Павло VІ у  1969 році назвав Аф-
рику новою батьківщиною Ісуса, бо 
Африка свідчить про відкритість на 
Бога. У ХХ столітті кількість християн 
там зросла у 100 разів. Можливо, саме 
тому святий Іван Павло ІІ сказав, що 
ім’я кожного африканця вписане в до-
лоні розп’ятого Ісуса. Іншими слова-
ми, Африка, разом зі своїми недоліка-
ми і  бідністю, —  інструмент, яким Бог 
показує Свою силу. Папа Бенедикт ХVІ 
назвав Африку духовними легенями 
людства.

Вогонь любові знищує облуди поді-
лів і  взаємні непорозуміння, допома-
гає перейти від конфлікту до сопри-
частя, спільного прямування вперед 
у надії. Любов Христа спонукає нас до 
примирення.

Християни як посланниці прими-
рення повинні робити все можливе 
для того, щоб поліпшити умови життя 
в країнах, де вони перебувають. Це по-
требує не тільки конкретної допомоги, 
а  й спільної молитви за примирення, 
порозуміння та живе свідчення цього 
миру й справедливості —  для того, щоб 
дати надію і впевненість тим, хто пе-
ребуває в кризовій ситуації.

Саме тому в  цьогомісячному на-
міренні Папа заохочує нас до молит-

ви за християн в Африці, щоб ті не бо-
ялися свідчити мир і  справедливість, 
тим самим показуючи, що навіть там, 
де відбувається переслідування хри-
стиян, є Любов Божа! Вона всюди. Го-
сподь із ними. Таким чином, вони по-
казуватимуть світові приклад цього 
миру, справедливості й братерсько-
го примирення. Бог —  це спокій, тому 
той, хто називає себе віруючим, пови-
нен бути людиною світу. Таке свідчен-
ня може дати імпульс у цій справі всьо-
му континенту, а це допоможе гасити 
нинішні пожежі напруженості, що пе-
решкоджають африканцям користува-
тися плодами розвитку, на який вони 
заслуговують і мають право.

Нам як християнам важливо єд-
натися в апостольській вірі, яка в цей 
час хоч і  є недосконалою, але дійс-
ною, і вже сьогодні спонукає нас дола-
ти поділи та змагатися за відновлення 
тієї видимої єдності, якої Господь ба-
жав для своїх послідовників. Церков-
на спільність в апостольській вірі є як 
даруванням, так і  закликом до місії, 
і кожен християнин покликаний нести 
пророче свідчення Воскреслого Госпо-
да та Його Євангелія примирення, ми-
лосердя та миру.

Підготував о. Домінік Налисник, ЧСВВ
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
Ч

ис
ло

Д
ен

ь Покровитель дня Намірення на день

1 Пн Преп. Івана, учня Григорія Декаполіта за покликання до монашого та 
священичого стану

2 Вт Преп. Івана Печерника за безробітних
3 Ср Преп. Теодора Трихіни за українців, які трудяться по світі
4 Чт Сщмчч. Януарія й інших за добрих і мудрих провідників у нашому 

народі
5 Пт Препп. Теодора Сікіота і Віталія за дітей і молодь
6 Сб ⊕ Вмч. Юрія Перемож. за мир у Сирії
7 Нд Мч. Сави Стратилата за мир в Україні
8 Пн † Ап. і єванг. Марка за терпеливість у важких обставинах
9 Вт Сщмч. Василія, єп. Амасійського за далекобійників
10 Ср Переполовинення Сщмч. Симеона; 

св. Стефана Волинського
за вірність у подружжі

11 Чт Апп. Ясона й Сосіпатра; мчч. Максима, Дади 
й ін. 

за охорону довкілля

12 Пт 9-х мчч. у Кизиці; преп. Мемнона, чудотворця за моральний розвиток молоді
13 Сб † Ап. Якова, брата св. Івана Богослова за Єпископів Католицької Церкви
14 Нд Самарянки, Прор. Єремії за ув’язнених
15 Пн Св. Атанасія Великого, архиєп. Олександр. за мир між державами
16 Вт † Преп. Теодосія Печерського, Мчч. Тимотея 

і Маври
за учителів

17 Ср Віддання переполовиненя Сліпородженого; 
мч. Пелагії

за дівчат, які завербовані у секс-індустрію

18 Чт Праведного Йова за родини, які втратили годувальників
19 Пт Мч. Ірини, преп. Никифора, ігум. Мід. за полонених в зоні АТО
20 Сб Мч. Акакія, Поява Чесного Хреста в Єрусалимі за душі в чистилищі
21 Нд Сліпонародженого, † Ап. Івана Богослова; 

преп. Арсенія Великого
за помірковане використання земних 
дарів

22 Пн † Перенесення мощей Миколая Чудотворця, 
Прор. Ісаї; мч. Христофора

за осіб, яких спосіб життя загнав у депресію

23 Вт † Ап. Симона Зилота за належне приготування до прийняття 
Святих Тайн

24 Ср † Рівноапп. Кирила і Методія, учит. слов’ян за заручених, які готуються до шлюбу
25 Чт ⊕ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ за повагу до українських традицій
26 Пт Мч. Глікерії за пошану до батьків
27 Сб Мч. Ісидора за поширення побожності до Матері Божої
28 Нд Св. Отців, Преп. Пахомія Великого за Главу УГКЦ
29 Пн Преп. Теодора Освященного; мчч. Віта, 

Модеста й ін.
за покинутих

30 Вт Ап. Андроніка й інших із ним за померлих рідних і близьких
31 Ср Мчч. Теодота, Петра, Діоніся, Андрія та інших за охоронні органи

МІСЦЕВІ МОЛИТОВНІ НАМІРИ  
НА ЩОДЕНЬ ТРАВНЯ
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ПОКРОВИТЕЛЬ ПРОРОК ІСАЯ
Одним із найбільших пророків Ста-

рого Завіту, що передбачали майбутні 
події та звіщали людям Божу волю, був 
св. Ісая, син Амоса з  Єрусалиму. Ісая 
проповідував Боже Слово у VІІ століт-
ті перед Христом. Про своє покликан-
ня бути Божим пророком Ісая описує 
сам у  своїй книзі: «В  тому році, коли 
цар Озія помер, бачив я  Госпо-
да на високому піднесеному 
престолі, а  краї Його риз 
наповняли храм. Навко-
ло Нього стояли серафи-
ми, кожний з  шістьма 
крильми; двома за-
кривав собі кожний 
лице, двома закривав 
ноги, а  двома літав. 
І  покликували вони 
один одного: Свят, 
свят, свят Господь сил, 
вся земля повна Його 
слави! І хиталися підва-
лини й пороги від голос-
ного поклику їх, а  будинок 
наповнився димом.

І промовив я: Горе мені! Погибель 
моя! Бо я  людина з  нечистими уста-
ми і живу між людьми з нечистими гу-
бами, —  а це ж мої очі бачили Господа 
небесних сил! На це прилетів до мене 
один серафим із розжареним вуглем 
у руці, що взяв кліщами з жертовника; 
і  доторкнувся ним до моїх уст і  про-
мовив: Доторкнулося ось це до твоїх 
уст, і взята від тебе твоя беззаконність 
і з гріха твого ти очищений.

І почув я  Голос Господній, що го-
ворив: Кого б мені послати, і хто нам 
піде? І  сказав я: Ось я,  пошли мене! 
І відповів Він: Йди та промов до отих 
людей». (Іс. 6). Ісая пішов і  більше 
шістдесяти років промовляв до свого 
ізраїльського народу як Божий пророк. 
Він раз-у-раз закликав народ до каят-

тя і  пророкував про всілякі нещастя, 
що мають статися з народом за непос-
лух Богові, говорив їм про вавилон-
ську неволю, потішав надією на вихід 
з неї, казав про збереження серед цьо-
го лихоліття Давидового роду і прихід 
Спасителя-Месії. «Скажіть млявим на 
душі, будьте мужі, не бійтеся; ось Бог 

ваш… Він прийде спасти вас. 
Тоді відкриються очі у слі-

пих і  вуха в  глухих бу-
дуть чути. Тоді куль-

гавий підскочить, як 
олень, а язик у німо-
го піснею озветься; 
бо прорвуться в пу-
стині води, і  в  сте-
пу потоки… І  по-
стане там дорога, 
а  дорога назветься 

святою; не ходитиме 
шляхом тим ні один 

нечистий —  він їм од-
ним буде служити… Вер-

нуться визволені Господом; 
з  радісними піснями прийдуть 

на Сіон; і радість вічна буде в них над 
головою; радощі й веселості знайдуть 
вони, а  смуток і  зітхання віддаляться 
від них» (Іс.35).

Цими прегарними й любими слова-
ми представляє нам пророк Ісая Хри-
ста-Спасителя й щастя тих душ, які 
увірують в Його слова. Але те наше ща-
стя Божественний Спаситель купить 
нам високою ціною свого пониження 
й терпіння.

За проповідування народові Божих 
наказів Ісая багато страждав і загинув 
мученицькою смертю у віці 126-ти ро-
ків, приблизно 670 року до народжен-
ня Христа. За дорогоцінні пророцтва 
про Ісуса і Пресвяту Богородицю про-
рока Ісаю називають «євангелістом 
Старого Завіту» 
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ВІТАЄМО ЧИТАЧІВ СЛОВА 
БОЖОГО З РАДІСТЮ 
ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ!

«Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав  
і тим, що в гробах життя дарував!»

тропар Пасхи

Дорогі брати і  сестри, 
вірні читачі журналу “Місіо-
нар”! Наша радість бере по-
чаток зі звістки, якою в не-
ділю Пасхи вітали учні одні 
одних: «Христос справді во-
скрес!». Радісна новина, що 
схвилювала світ —  Христос 
переміг смерть. А  до того 
часу, страшна дійсність не-
наче висіла над людством —  
яке жило в очікуванні смер-
ті, правда яка паралізувала 
життя —  Все закінчується зі 
смертю…

Але ні! Сталася подія, яка змінила 
хід людської історії, тепер не смерть є 
остаточною крапкою людського жит-
тя, а  життя вічне. А  стається це зав-
дяки Христовому Воскресінню, який 
своєю смертю, знищує нашу смерть, 
а  сходженням до аду довершує свою 
перемогу над смертю. Богослужбо-
ві тексти Воскресної Утрені описують 
цю подію так: «Вже більше влада смер-
ти не зможе людей тримати, бо зійшов 
ти Христе в глибини підземні і розбив 
кайдани вічні, що держали ув’язне-
них». Кирило Олександрійський про-
моввляє: «Тепер смерть втратила свою 
силу, тепер смерть стала переходом до 
життя».

Таким чином, подія воскресіння 
ГНІХ стає фундаментом християнської 
віри. Святий апостол Павло в посланні 
до коринтян промовив знаменні сло-

ва, означення цієї події, го-
ворячи так: «Коли Христос не 
воскрес, то марна проповідь 
наша, то марна віра ваша». 
Християнство та його віра є 
якраз незаперечним свідчен-
ням Його воскресіння. Во-
скресіння є тією подією, коли 
народжується надія на жит-
тя. Пасха є завершенням усієї 
історії спасіння, цим Церква 
живе й саме те вона свідчить.

Але незважаючи на цю ра-
дісну новину яку християн-
ський світ переживає вже по-

над дві тисячі років, у серцях багатьох 
людей ще панує страх, непевність чи 
сумніви щодо свого майбутнього. По-
дібно як в учнів Христових після Його 
воскресіння, коли запитав їх Господь: 
«Чому стривожились? Чому сумніви 
постають у серцях ваших?» (Лк.24, 38). 
Без хреста немає воскресіння!

Дорогі в Христі! Великою василіян-
ською спільнотою, щиро вітаємо вас 
із світлим празником Христового Во-
скресіння. Нехай ця подія принесе 
у ваше життя радість, тому що смерть 
вже переможена, хай приживеться на-
дія, тому що нам дароване життя віч-
не! Миру, злагоди й достатку кожній 
родині та всій Україні! Христос Во-
скрес!

Протоігумен Провінції Найсятішого 
Спасителя

в Україні о. Йоан Школик, ЧСВВ 
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11 ЛЮТОГО, У ДРОГОБИЧІ ВІДБУЛАСЯ 
ПРОЩА МОНАШЕСТВА УКРАЇНСЬКОЇ 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

На прощу прибуло близько 300 бого-
посвячених осіб, щоб пройти хресним 
шляхом стопами блаженних священо-
мучеників Северіяна, Якима та Віталія, 
василіянських ієромонахів, які служили 
у Дрогобичі в храмі Пресвятої Трійці та 
понесли мученицьку смерть за вірність 
Христові та святій церкві, щоб пережи-
ти в певний спосіб той духовний скарб, 
який вони нам залишили, зокрема, для 
наших богопосвячених осіб, —  зазначив 
під час проповіді глава УГКЦ Святослав 
(Шевчук).

«Ми починаємо духовну мандрівку 
Божественною Літургією у  цьому храмі, 
який для них перетворився тоді на Гет-
симанський сад. Мабуть тут вони, стоячи 
перед Божим обличчям, молилися до Го-

спода. І тут, у монастирському храмі, не-
честивці наклали на них руки і повели на 
страждання», —  зазначив проповідник.

«Важко собі уявити, що вони тоді пе-
реживали, коли йшли за Христом до 
кінця. У цю хвилину руйнується все те, 
що пов’язує наше релігійне життя із 
зовнішніми проявами», —  сказав Бла-
женніший Святослав. Їх смерть явила 
справжню, божественну любов, якою 
вони полюбили до кінця.

«На тілі одного з них мучителі вирі-
зали хрест, той самий хрест, який вони 
колись носили ззовні на своєму мона-
шому габіті, той хрест виявив до кін-
ця внутрішній світ, який вони носили 
у  собі», —  наголосив Блаженніший Свя-
тослав. 
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ДОСТОЙНИЙ ЧИНУ, 
ВІРНИЙ ЦЕРКВІ

Під такою назвою у Мистецькому музеї Леся Курбаса у Самборі 5 лютого 2017 
р. відбулося відкриття виставки з нагоди 105-ї річниці від дня народження о. 
Юстина Романа, ЧСВВ, та 400-ліття Василіянського Чину.

Відкриваючи виставку, завідувач 
музею Любов Тепла сказала, що спіль-
ними зусиллями працівників устано-
ви й небайдужих самбірчан широко-
му загалу відкрито правду про довгу 
й тернисту дорогу духовенства, мона-
шества, вірних УГКЦ —  на пошану ду-
шпастиря, якому довелося працювати 
в  тяжких умовах підпілля. О. Макарій 
Ленів, ЧСВВ, зазначив, що виставка 
символічно відбувається у  ювілейний 
для Василіянського Чину рік. У пам’ять 
про о. Юстина отці василіяни Наза-
рій Лех, Макарій Флячок, Макарій Ле-
нів, Теодор Лев, Юстин Мидзка, Йо-
сафат Попович, які були присутні на 
цьому заході, відправили панахи-
ду. У своєму слові о. Лех наголосив на 
жертовності отців василіян у часи ко-
муністичного режиму. З  матеріалами 
експозиції присутніх ознайомив ав-
тор виставки Степан Павлішак, який 
також поділився споминами о. Доро-
тея Шимчія, ЧСВВ, про свого співбра-
та у священстві о. Романа. Біографічні 
відомості про отця представила Марія 
Пекінчак, вона також заспівала у дуе-
ті з Лесею Мигалик його улюблену піс-
ню —  «О  Пречиста, благодати повна» 
і згадала слова, які він часто повторю-
вав: «Ми маємо бути в небі, ми може-
мо бути в небі, ми мусимо бути в небі». 
Автор книги «Катакомбна церква» Ми-

кола Петрущак, один із перших, хто 
висвітлював діяльність о. Юстина, зга-
дав про свої зустрічі з ним. Марія Яци-
ник розповіла, як у перші години після 
смерті отця таємно переносила книги 
з  його квартири, щоб вони не потра-
пили до рук кагебістів. Щирими спо-
минами про о. Романа поділилися Іри-
на Романишин, Ярослава Шпак, Ганна 
Мураль, Марія Лушнікова, яка присвя-
тила йому свою поезію. У  завершаль-
ному слові троюрідна племінниця о. 
Романа Марія Ванів від себе і від сво-
єї родини подякувала всім, хто долу-
чився до проведення такого потріб-
ного заходу, поділилася споминами із 
дитинства про о. Юстина і представи-
ла «Кобзар» Т. Шевченка, яким отець 
користувався і на якому залишив свій 
автограф.

На виставці були представлені осо-
бисті речі о. Юстина: срібний настіль-
ний хрест, світлини, пам’ятні образки, 
два рушники та серветки.

Між виступами звучали духовні 
твори та колядки у виконанні дитячого 
хору «Світанок» церкви Різдва Пресвя-
тої Богородиці, тріо —  Леся Мигалик, 
Роман Матіїв, Марія Пекінчак, дуету —  
Ірина Козлова (скрипка), Марія Пекін-
чак (віолончель). А народний ансамбль 
«Юш мелем» із села Нагірного виконав 
лемківські пісні. 
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ШЛЯХ НА ГОЛГОТУ
5 березня 2017 року в Музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича 
відбувся показ трагедії “Дрогобицька Голгофа”, автором якої є Тарас Метик, 
ідея о. Івана Паньківа. Режисер-постановник —  Олександр Король, художник-
постановник —  заслужений художник України Ярослав Данилів.

Зі сцени звучить правдива розпо-
відь про жорстокі катування, до яких 
вдавалися червонозоряні “визволите-
лі”. На основі архівних матеріалів, спо-
гадів очевидців змальовується страш-
на доля василіянських священиків, 
ієромонахів Якима Сеньківського (ар-
тист Іван Гарасимчук), Северіяна Ба-
раника (народний артист України 

Олександр Морозов), Віталія Байрака 
(артист Микола Козак), яких в  застін-
ках катівні на Стрийській піддавали 
жахливим тортурам. Гірка чаша муче-
ництва не минула й молоді, учнів гім-
назії —  Марії (артистка Оксана Фед-
чук), Михайла (артист Микола Дідик), 
яким було лише по вісімнадцять років.

26 червня 1941 року, коли німці під-
ходили до Дрогобича, енкаведисти за-
арештували і без суду добивали ігумена 
Василіянського монастиря о. Северія-
на Бараника, пароха церкви Пресвятої 
Трійці о. Якима Сеньківського, інже-
нера Осипа Левицького, гімназійних 
професорів Івана Чмолу, Дмитра Бур-
ка, колишнього посла до польського 
сейму Антона Максимовича, Ярослава 
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та Ганну Кобринів, студентів учитель-
ського інституту Йосифа Бараняка, 
Євгена Татарського, Йосафата Пасіч-
ника та багатьох інших. Як свідчили 
очевидці, отця Якима зварили в каза-
ні й дали їсти в’язням тюрми. У вересні 
1945 року працівники НКВС арештува-
ли Віталія Байрака. Навесні 1946 року 
від жахливих тортур його серце пере-
стало битися.

У 2001 році, перебуваючи в  Украї-
ні, Святіший Отець Іван Павло ІІ беа-
тифікував серед блаженних мучеників 
УГКЦ і  дрогобицьких ієромонахів —  
Якима Сеньківського, Северіяна Бара-
ника і Віталія Байрака.

Високе емоційне піднесення, на-
пруга передавалися наповненій гляда-
цькій залі.

Трагедія “Дрогобицька Голгофа” на 
сцені театру ім. Юрія Дрогобича яскра-
во відтворює сумні події більшовиць-
кої окупації, змушує в  час нинішньої 
російської агресії щодо України, оку-
пації Донбасу й анексії Криму, збагну-
ти страждальницьку жертовність най-
кращих синів і дочок нашого народу й 
Церкви на славу Бога й України. Зма-
льовані події спонукають глядача усві-
домити те, що нинішня воля далася 
дорогою ціною і її треба берегти, захи-
щати, відстоювати.

На виставі були присутні Високопре-
освященніший Митрополит Львівський 
Ігор Возьняк, Єпископ Сам бірсько-Дро-
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гобицький Ярослав Приріз, Єпископ-по-
мічник Григорій Комар, Єпископ Коло-
мийсько-Чернівецький Ва силій Івасюк 
та численне духовенство.

Лейтмотивом слова, яке виголо-
сив після вистави Єпископ Ярос-
лав Приріз, була цитата з  Євангелія 
від Матея: «Так нехай світить перед 
людьми ваше світло, щоб вони, уба-

чивши ваші добрі вчинки, прослав-
ляли Отця вашого, що на небі» (Мт. 
5.16).

У виступах висловлено щиру подяку 
керівництву театру, постановникам та 
акторам за їх напружену творчу пра-
цю, яка приносить такі благодатні пло-
ди.

Джерело: Театр імені Юрія Дрогобича
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ХРЕСНА ХОДА 
ПІД МОЛИТОВНИМ 
ПРОВОДОМ ЧЕНЦІВ-
ВАСИЛІЯН

У Хрестопоклінну неділю, 19 березня пройшла традиційна Хресна дорога 
вулицями Львова. Особливістю цьогорічної Хресної ходи стала подія 400-ліття 
Василіянського Чину св. Йосафата. У ній взяло участь близько 30 тисяч людей.

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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Очолив ходу Високопреосвященний 
владика Ігор, Архиєпископ і  Митро-
полит Львівський спільно з  єпископа-
ми-помічниками Львівської Архиєпар-
хії владикою Венедиктом та владикою 
Володимиром. Захід відбувся під мо-
литовним проводом василіянських іє-
ромонахів та братів-студентів Василі-
янського інституту. У  хресній процесії 

взяли участь монашество, духовенство 
та численні вірні. Крім того, для мо-
литовного почитання у  процесії ченці 
несли мощі св. Йосафата та ікону з на-
годи 400-літнього ювілею ЧСВВ.

Хресна хода розпочалась від храму 
Архистратига Михаїла і  завершилась 
біля пам’ятника Праведному Митро-
политу Андрею біля собору св. Юра.

Зміст Хресної дороги був побудова-
ний на страстях Ісуса Христа, повчан-
нях св. Василія Великого, на момен-
тах з  життя св. Йосафата та яскравих 
представників василіянського черне-
цтва, що відзначилися своєю завзяті-
стю у  наслідуванні Христа, ревністю 
служіння для добра Чину, Церкви та 
народу, а  також були живими свідка-
ми Євангелія для всіх, хто їх оточував. 

Текст Хресної дороги уклав ієромонах 
Віктор Квасній, ЧСВВ —  секретар Про-
вінції Найсвятішого Спасителя в Укра-
їні, реколектант, член Патріаршої ко-
місії у справах монашества.

Ця недільна подія стала доброю 
можливістю помолитися за мир у дер-
жаві та українських військовослужбов-
ців, які гідно обороняють спокій сво-
їх громадян. Це був час призадуматися 
над сенсом Христових страждань, щоб 

з плодами особистих зречень збагнути 
тайну хреста на якому Господь показав 
свою любов до всіх людей.

Бр. Яків Шумило, ЧСВВ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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 ПАПА ЗУСТРІВСЯ З МАМОЮ ЖУРНАЛІСТА, ЯКОГО ВБИЛИ 
ПРЕДСТАВНИКИ ІДІЛ
Мати Джеймса Фолі, американського журналіста, якого в 2014 році обезголовили 

бойовики ІДІЛ, зустрілася з Папою Франциском. Зустріч 
відбулася 3 березня в Домі Св. Марти.

Діана Фолі хотіла подякувати Папі за підтримку, 
оскільки після вбивства її сина Святіший Отець зателе-
фонував до неї, щоб виловити своє співчуття, інформує 
Crux. «Чесно кажучи, я не знаю, чи змогла б це пережити, 
якби не мала віри», —  розповіла пані Фолі, яка є католич-
кою. — «Віра мене підтримувала. Я була дуже розчулена, 
що до мене зателефонував сам Глава Католицької Церкви, 
зважаючи на те, скільки різних трагедій є у світі».

Діана Фолі тепер очолює фундацію, засновану на честь її сина, і приїхала до Риму пока-
зати документальний фільм про життя загиблого Джеймса.

 УГКЦ ПРОДОВЖУЄ ДІЯТИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ —  ГЛАВА 
УГКЦ СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК)
Священики Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) продовжують діяти на оку-

пованих теренах України, це є свідомим вибором. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав 
Глава Церкви Святослав (Шевчук).

Він повідомив, що в УГКЦ є 11 парафій 
на цих теренах. «Очевидно, що не всі вони 
функціонують належним чином, але сьогод-
ні є чотири священики, які душпастирюють 
в Луганську і Донецьку, є п’ять парафій УГКЦ 
в Криму, які нам вдалося зберегти і захистити 
за допомогою дипломатичного втручання 
Римської Апостольської Столиці», —  розповів 
Святослав (Шевчук) під час розмови в празь-
кій студії Радіо Свобода.

НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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За його словами, один із видів служіння —  «це просто бути поруч, бути там, а з другого 
боку —  бути голосом тих людей і тим мостиком, який єднає ті території з великою україн-
ською родиною», тому діяльність на окупованих теренах є «свідомим вибором».

 ЄВРОПЕЙСЬКІ ЄПИСКОПИ ЗАКЛИКАЮТЬ ЗРОБИТИ НЕДІЛЮ 
НЕРОБОЧИМ ДНЕМ
Комісія Єпископських конференцій європейської спільноти приєдналася до інших груп 

у заклику визнати неділю загальним днем відпочинку від праці у всьому Європейському 
Союзі.

«Неділя є дуже важливою, бо вона дозво-
ляє сім’ям проводити час разом, працівникам 
відпочити від щоденної праці, а громадянам 
брати участь в діяльності їх спільноти», —  йдеть-
ся у спільній заяві єпископів та Європейського 
об’єднання неділі.

 КАРДИНАЛ ГРАСІАС: МУЧЕНИКІВ 
З ОРІССИ СКОРО ПРОГОЛОСЯТЬ 
БЛАЖЕННИМИ
Канонічний процес мучеників з індійського 

штату Орісса набирає обертів. Незабаром зібра-
ну документацію передадуть до Ватикану, —  по-
відомив кардинал Освальд Грасіас. Йдеться про 
християн, які під час погромів 2008 року обрали смерть замість того, щоб зректись Ісуса. 
Тоді від рук фундаменталістів індуїстів загинуло майже 100 осіб, знищено 6500 будинків 
і майже 400 церков та місць культу; 56 тисяч осіб переховувалися від репресій в лісах.

 НЕВДОВЗІ У ХОРВАТІЇ БУДЕ НАЙБІЛЬША У СВІТІ СТАТУЯ МАРІЇ
У хорватському місті Прімоштен тривають роботи зі спорудження найбільшої у світі 

статуї Марії. Фігура Богородиці з Лорето матиме висоту 17 метрів.
«Цей проект унікальний не лише в Хорватії, але й за її межами, —  зазначають у муні-

ципалітеті Прімоштена. —  Він став об’єктом широкого зацікавлення та визнання, а також 
отримав благословення Апостольської Столиці й Папи Франциска».

 КДБ УРСР ПЕРЕДБАЧАВ ВІДРОДЖЕННЯ ЦЕРКВИ У СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
КРАЇНАХ ПІСЛЯ ОБРАННЯ ПАПОЮ ПОЛЯКА
Документи, які розсекретила Служба безпеки України, засвідчують, що обрання поляка 

Папою Римським викликало стурбованість в КДБ, —  про це повідомляє Польське Радіо 
з посиланням на «Rzeczpospolita».

До Польщі потрапив пакет рапортів КДБ за 1978–1990 роки, підготовлених для влади 
Комуністичної партії України. Матеріали, які показують секрети діяльності совєтських 
служб та масштаби стеження, опрацювали науковці з Коледжу Європи Натолін.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИНОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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 НОВИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ МОНАСТИР ЗАСНОВАНО В ІРЛАНДІЇ ВПЕРШЕ 
ПІСЛЯ ЗАБОРОНИ XVI СТОЛІТТЯ
Новий католицький монастир заснований в Ірландії вперше після заборони, яку ввів 

англійський король Генріх VIII, основоположник Реформації в Британії, в XVI столітті.
Обитель заснували 8 американських ченців Бенедиктинського ордену з Талси, штат 

Оклахома. Вона була відкрита в єпархії Міта.
Монастир, згідно з заявою його засновників, буде влаштований на основі статуту 

святого Бенедикта. Спільнота бенедиктинців прибула з Талси, США, в 2012 році й зайняла 
колишню обитель громади черниць Візиток Стамюллене.

 УГОРСЬКИЙ МІНІСТР 
ЗВИНУВАТИВ ЗАХІД 
У ЛИЦЕМІРСТВІ ЩОДО 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН

Угорський міністр закордонних справ 
Петер Сійярто звинуватив країни Заходу 
в лицемірному ставленні до переслідува-
них християн, повідомляє Narod.hr.

Християни становлять 80% жертв 
убивств на основі релігійної ненависті, тоб-
то саме християни є найбільш загроженою 
релігійною спільнотою, вважає угорський 
міністр. Він також заявив, що країни Заходу 
відмовляються це визнати і надати переслі-
дуваним християнам відповідну допомогу.

 ПРЕМ’ЄР ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: «ХРИСТИЯНИ МУСЯТЬ МАТИ ЗМОГУ 
ВІЛЬНО ГОВОРИТИ ПРО СВОЮ ВІРУ»
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей зазначила, що християнство у Великобри-

танії відіграє важливу роль і робить її країною, яка працює для всіх.
Виступаючи 28 лютого на прийомі для релігійних представників на Даунінг Стріт, 

прем’єр розповіла, що її виховання в парафіяльному будинку сформувало її, оскільки вона 
була свідком «багатьох жертв і важкої праці», інформує The Tablet.

 750 МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ НЕ МАЮТЬ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ПИТНОЇ 
ВОДИ
Папська академія наук запроcила до Ватикану політиків, науковців і релігійних лідерів 

з усього світу, щоб розробити міжнародну стратегію управління водними ресурсами.
Організатори Ватиканського саміту цитують слова Папи Франциска: «Чи не здається 

абсурдом те, що наступна світова війна може вибухнути через боротьбу за воду?». Вони 

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

нагадують, що доступ до води виникає з права на життя кожної людини. Звідси —  необ-
хідність відповідної світової, національної та регіональної, політики, щоб не було більше 
людей, позбавлених цього фундаментального права.

«Доступ до питної води становить одну з умов гідного життя», —  підкреслює головую-
чий, бразильський кардинал Клаудіу Хуммес. У нараді беруть участь, зокрема, головний 
рабин Рима Ріккардо Ді Сеньї, міністр ісламських справ Ахмед Тоуфік із Марокко та міністр 
довкілля Аргентини. Дводенний саміт, який триває під гаслом «Право людини на воду», 
завершиться спільною декларацією, що має на меті показати шлях виходу з кризи, якою є 
відсутність доступу до достатньої кількості води, яка дедалі поширюється.

 1,5 МЛН ОСІБ ВИЙШЛИ НА ВУЛИЦІ ПЕРУ, ЩОБ ВИСЛОВИТИ 
ПРОТЕСТ ПРОТИ НАВЧАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ В ШКОЛАХ
Більше 1,5 мільйона 

осіб вийшли в березні 
на вулиці Перу, щоб ви-
словити протест проти 
запровадження гендер-
ної ідеології в школах 
країни. Протести під 
назвою «Не пхайтесь до 
моїх дітей» відбулися по 
країні. Серед їх учасни-
ків —  і члени місцевого 
Конгресу. «Не пхайтесь 
до моїх дітей» —  це 
кампанія, скерована 
проти нещодавніх спроб 
ввести в національ-
ну шкільну програму 
гендерну ідеологію, 
відповідно до якої дітей 
навчатимуть, що особа може сама обирати свій «гендер» (стать), і він не пов’язаний із біо-
логічною статтю.

У січні цього року Конференція єпископів Перу звернулася до уряду із закликом усуну-
ти з національного освітнього плану поняття, що виходять з гендерної ідеології, інформує 
CNA.

Джерело: cnl.news, Католицький оглядач, CREDO,  
Радіо Ватикану, rkc.lviv.ua, Gość Niedzielny
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БОГ І ДИЯВОЛ —  
ЗА КИМ Я ЙДУ?

Подане нижче інтерв’ю Йозеф Ратцінґер (майбутній Папа Бенедикт ХVI —  
16 квітня йому виповнюється 90 років), на той час кардинал Католицької Церкви, 
дав італійському журналу «Una voce grida» ще в березні 1999 року.

—  Ваше Високопреосвященство, що 
таке магія?

— Це використання сил, які зда-
ються таємничими, з метою отримати 
владу над фізичною, а також психоло-
гічною реальністю. Тобто це спроба 
використовувати надприродні сили 
у  власних цілях. За допомогою ма-

гії виходять за межі раціональності 
та використання фізичних сил, відо-
мих науці. Для цього шукають —  й ін-
коли навіть знаходять —  спосіб заво-
лодіти реальністю за посередництвом 
невідомих сил. У  багатьох випадках 
це може бути шахрайством, але може 
бути й так, що за допомогою елемен-
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тів, які не вкладаються в рамки раціо-
нальності, можна досягти певного па-
нування над реальністю.

—  Як  у Новому, так  і  в  Старому 
Завітах  твердо  засуджується  будь-
яка  практика  магії  і  окультизму 
у всіх його формах. Як Ви прокомен-
туєте це з богословської точки зору?

— Спочатку необхідно розглянути 
витоки забобонів, магії і  окультизму, 
щоб краще зрозуміти причину їх засу-
дження. Я б сказав, що в цьому питан-
ні існують два елементи. З одного боку, 
в  людині, створеній на образ Божий, 
живе прагнення божественного. Лю-
дина не може обмежитися кінцевим, 
емпіричним, у неї завжди буде бажан-
ня розширити перспективу свого бут-
тя і  увійти до сфери божественного, 
вийти поза межі суто фізичної мате-
рії й торкнутися глибшої реальності. 
Це бажання, яке само собою є вродже-
ним в  людині-образі Божому, втра-
чене, оскільки їй видається, що дуже 
важко справді йти на пошуки Бога, 
возноситися до Божественної Любові 
й дозволити Їй вознести себе і досяг-
ти, таким чином, справжньої зустрічі 
з Богом, що створив і любить її. Тому 
відбувається щось схоже на те, що тра-
пляється в  світі людей: скоромину-
щі авантюри набагато легші за глибо-
ку любов, життя. Подібно до того, як 
в цьому людському житті вірна любов, 
любов істинна, що пронизує всю люд-
ську істоту, вимагає зусиль, які не по-
трібні для швидкоплинних любовних 
пригод, так само і духовна реальність 
вимагає глибокого зусилля, вірності, 
внутрішньої дисципліни, упокорюван-
ня, щоб підпорядкувати все своє жит-
тя Богові. І тоді людина шукає легших 
шляхів, безпосереднього досвіду з гли-
бини буття.

Можна навіть сказати, що в  цьо-
му питанні підтверджується засадни-
че вчення Церкви, що в людині, з од-
ного боку, існує природа, створена 

Богом, а  з  другого —  її протилежність: 
відсутність бажання увійти до сфери 
божественного і первородний гріх, які 
спотворили природу людини та пере-
творили на карикатуру її вроджене ба-
жання любити Бога й потребу спілку-
вання з Ним. І ось ця друга тенденція 
реалізується у пошуках легшої дороги, 
швидшого контакту, а передусім, спо-
собу, який дозволяє уникнути підко-
рення божественній любові і силі. Лю-
дина починає вважати себе володарем 
реальності, використовуючи цю перед-
бачувану можливість свого буття. Мені 
здається, це грубе відхилення і  збо-
чення від найглибших стосунків нашо-
го життя —  замість того, щоб поклоня-
тися Богові, підкорятися Йому, людина 
прагне стати володарем реальності, 
використовуючи окультні сили, і вона 
дійсно відчуває себе володарем.

Цю тенденцію можна знайти в тре-
тій главі Книги Буття: я  сам стаю Бо-
гом, я  володію божественною силою, 
і  не підкоряюся реальності. «І  ска-
зав змій до жінки: “Ні, напевно не по-
мрете! Бо знає Бог, що коли скуштуєте 
його, то відкриються у вас очі, і ви ста-
нете, як Бог, що знає добро й зло”. Тож 
побачила жінка, що дерево було добре 
для поживи й гарне для очей і прима-
нювало, щоб усе знати; і  взяла з  ньо-
го плід та й скуштувала й дала чолові-
кові, що був з нею, і він теж скуштував. 
Тоді відкрилися їм обом очі, й вони пі-
знали, що вони нагі; тим то позшивали 
смоківне листя і поробили собі пояси » 
(Бут. 3, 4–7).

—  Св. Павло на Кіпрі публічно на-
зиває  волхва Еліму  «сином диявола». 
Чи  можна  з  впевненістю  стверджу-
вати, що за магією і окультним сві-
том завжди стоїть демон?

— Так. Я  б сказав, що без демона, 
який провокує перекручення творін-
ня, не був би можливий весь цей світ 
окультизму і  магії. У  гру вступає еле-
мент, що виходить за межі реалій розу-
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му, реалій, які розпізнає наука, з’єдна-
на з щирим розумом. Магія пропонує 
звернутися до сил, які видають себе 
за божественні, обіцяючи досягнен-
ня швидкого успіху в  чомусь, здобут-
тя якогось надприродного досвіду. 
Насправді це —  пародія на божествен-
не. Так, це сили, але сили падіння, які 
в реальності є іронією проти Бога.

—  На цьому ж ґрунтується твер-
де  засудження  Церкви  магії  і  окуль-
тизму?

— Так. Це починається в Старому За-
віті, пригадаємо конфлікт між Самуїлом 
і Саулом (коли Самуїл говорить: «Непо-
кірність є такий же гріх, як і чаклунство, 
і противлення те ж, що ідолопоклонін-
ня»). Відмінною рисою релігії Бога Од-
кровення є саме заборона використо-
вувати цю язичницьку практику, тому 
що вона перекручує стосунки між Богом 
і людиною. Це засудження простежуєть-
ся впродовж всієї історії Одкровення та 
отримує остаточне роз’яснення в Ново-
му Завіті. Це —  щоб було зрозуміліше —  

не позитивізм, що бажає виключити 
щось із багатства буття або можливо-
го досвіду, а істина Бога, який виступає 
проти основоположної брехні.

Ім’я диявола, названого в  Святому 
Письмі «батьком брехні», розумієть-
ся по-новому, якщо розглянути всі ці 
явища, тому що в них реально присут-
ня брехня в чистому вигляді.

—  У якій формі?
— Людина уявляє себе волода-

рем світу, використовуючи те, що зда-
ється божественним, і  використовує 
силу, щоб управляти світом в  собі са-
мій, вступаючи, таким чином, в ради-
кальну брехню. Ця брехня в  перший 
момент сприймається як розширен-
ня влади, розуміння нового досвіду, 
як щось прекрасне: я стаю Богом. Але 
брехня —  це реальність, яка завжди за-
лишається руйнівною. Жити в  брех-
ні —  означає жити всупереч реальності, 
а отже, жити в саморуйнуванні. У цьо-
му сенсі можна побачити два аспекти 
цієї заборони. З одного боку, окультні 
і  магічні практики слід виключити 
просто тому, що вони перекручують 
реальність, вони є брехнею в найглиб-
шому сенсі цього слова.

Слідом за цим онтологічним аспек-
том виникає другий —  етичний, який 
полягає в тому, що, будучи такими, що 
протиставилися істині, магія і  окуль-
тизм є руйнівними, вони нищать саму 
суть, основу людини.

—  Отже,  яка  небезпека  підсте-
рігає  тих,  хто  зв’язується  з  магією 
і окультизмом?

— Почнімо й тут з  феноменології. 
Непомітні сіті зваблення розкидають-
ся у вигляді обіцянки отримати владу, 
відчути радість, задоволення. Потім 
людина потрапляє в  інші сіті, демо-
нічні, які незабаром стають набагато 
сильнішими за неї. І людина вже біль-
ше не є господарем дому.
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Припустимо, що людина вступила 
в якусь секту або групу, що займаєть-
ся магією. Вона стане рабом не лише 
групи, що само собою вже дуже сер-
йозно, враховуючи, що секти можуть 
повністю оволодіти людиною, —  вона 
стане рабом реальності, що стоїть за 
групою, тобто реальності воістину ди-
явольської. Таким чином, існує небез-
пека слідування дорогою все глибшо-
го саморуйнування, набагато гіршого, 
ніж від наркотиків.

—  Яке  коріння  цього  прагнення 
окультного?

— Мені здається, тут діють два від-
чуття: прагнення до божественно-
го і  загубленість, яка змушує людину 
замкнутися в собі.

— Жоден  з  окультистів  не  заяв-
ляє відкрито, що діє за допомогою де-
мона.  Більше  того,  майже  всі  вони 
стверджують,  що  є  віруючими  і  що 
творять  благо.  Вони  використову-
ють священні образи, розп’яття…

— Так. Глибока, прихована брехня 
потім конкретизується в  брехню оче-
видну. Маг у  своїй особовій орієнта-
ції дійшов до брехні. Для нього стає 
природним використовувати всі кон-
кретні способи для вираження і  вжи-
вання брехні. Звичайно, синкретизм є 
одним з головних елементів світу ма-
гії і  окультизму, який використовує 
елементи релігій, насамперед христи-
янської, перекручуючи їх, як з  метою 
залучення людей і  надання достовір-
ності своїм діям, так і з надією викори-
стати приховану силу християнської 
реальності. Приклад цього можна по-
бачити в Книзі Діянь Апостолів, де во-
лхв Симон хотів купити силу апосто-
лів. «Якже побачив Симон, що через 
накладання апостольських рук дається 
Дух, приніс їм гроші і  каже: «Дайте й 
мені таку владу, щоб той, на кого я по-
кладу руки, прийняв Святого Духа». 
Петро ж сказав до нього: «Срібло твоє 

нехай з тобою буде на погибіль, бо ти 
за гроші думав придбати дар Божий. 
Нема тобі у  цій справі ні частки, ні 
спадщини, бо твоє серце не праве пе-
ред Богом. Покайся, отже, за лукавство 
своє і проси Господа, може буде відпу-
щена тобі ця думка твого серця; бо ти, 
як бачу, в гіркій жовчі і путах неправ-
ди» (Ді. 8,18–23).

—  Стверджують,  що  існують  не-
шкід ливі й «легкі» форми магії і перед-
бачень —   як-от  хіромантія,  ворож-
битство,  гороскопи,  йІ  іронізують 
над  Катехизмом  Католицької  Цер-
кви,  який  осуджує  ці  явища  як  гріх. 
Чи  існує  якась  шкала  тяжкості  для 
таких гріхів, чи вони всі одного роду, 
тобто всі тяжкі?

— Можливо, й існують так звані 
легкі форми, але й вони недопусти-
мі, оскільки відкривають двері окуль-
тизму. Якщо хтось починає рухатися 
в  цьому напрямку, є ризик потрапи-
ти в глибшу пастку. Проте той факт, що 
одного дня ступивши на цю дорогу, іс-
нує небезпека легко і  практично не-
минуче зісковзнути вниз, не повинен 
приводити нас до своєрідного риго-
ризму, що не розрізняє поведінку тих, 
хто є символом певного легковажно-
го ставлення до життя, і  вчинки тих, 
хто повністю увійшов у подібну ситуа-
цію. Певна різниця, поза сумнівом, іс-
нує, проте слід мати на увазі, що одна 
сходинка обов’язково веде до іншої —  
оскільки ґрунт слизький.

— Що  б  Ви  сказали  тим,  які  хо-
дять  до  Церкви та  до  окультистів, 
або  самі  практикують  окультизм, 
думаючи, що одне не виключає іншо-
го?

— Я  б сказав їм, що для того, щоб 
побачити, що це абсолютно різні речі, 
слід прагнути краще зрозуміти віру, 
твердо ступити на християнську до-
рогу. Якщо я  слухаю Слово Господнє, 
вклавши свою руку в руку Господа, це 
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означає, що я  дозволяю любові Хри-
стовій вести мене, я стаю частиною ве-
ликої спільноти Церкви, йдучи разом 
з  нею шляхом Христа. І  зовсім інша 
справа, якщо я входжу в реалії окуль-
тизму. Ці два підходи в  своїй основі 
абсолютно різні. Зрозуміти цю глибоку 
відмінність —  це головне рішення лю-
дини, перший її крок на шляху віри.

Візьмемо обряд Хрещення, де, з од-
ного боку, ми говоримо «так» Госпо-
ду і Його закону, а з другого —  кажемо 
«ні» сатані. У минулому зверталися на 
схід, щоб сказати «так» Богові, і на за-
хід, щоб дати відповідь «ні» спокусам 
диявола. Через цей обряд, народжений 
у часи, коли, як і сьогодні, Церква була 
оточена й атакована окультними прак-
тиками, розумієш непримиренну від-
мінність між цими двома підходами. 
Я  говорю «так» шляху Господньому, 
і  з  цього випливає моє «ні» магічним 
практикам. Слід відновити —  в  дуже 
конкретному і  реалістичному сенсі —  
це подвійне рішення. Сказати «так» 
Христу означає, що я не можу «служи-
ти двом панам», як говорить сам Го-
сподь; і якщо я відповідаю «так» Госпо-
ду, це означає, що я  не можу сказати 
«так» і цим прихованим силам, я пови-
нен сказати «ні, я не приймаю спокус 
диявола». І мабуть, під час оновлення 
хресних обітниць, які ми чинимо пе-
ред Пасхою, слід пояснювати: те, що 
ми виголошуємо, не є якимсь древнім 
ритуалом, це важливе рішення для на-
шого сьогоднішнього життя, це кон-
кретний і реалістичний акт.

—  Чи існує певна межа, перейшов-
ши яку, людина, яка присвятила себе 
магії, не може повернутися назад?

— На це питання важко відпові-
сти. Якщо хтось увійшов у  те, що Го-
сподь називає «гріхом проти Святого 
Духа», повстав проти Бога й хулив Дух 
Божий, перекрутивши свій дух і  від-
крившись на дію демона, ймовірно, це 
і є те, на що Господь вказує як на точ-

ку неповернення. Але ми, зі свого боку, 
не можемо судити про це. Слід завжди 
пам’ятати, що є надія на навернення. 
Зрозуміло, що для того, хто увійшов до 
світу окультного, потрібне радикальне 
навернення, здійснити яке він зможе 
лише з допомогою Святого Духа і мо-
литов всієї церковної спільноти, яка 
бажає допомогти цим людям повер-
нутися до Бога. Отже, потрібно завж-
ди сподіватися і  робити все можливе 
для того, щоб благати про Боже про-
щення і  просвітлення для цих людей, 
і  зробити їх відкритими до глибокого 
навернення. Потім потрібне вигнан-
ня демона. Цей обряд, важливість яко-
го християни деякий час не розумі-
ли, сьогодні отримує новий сенс і дуже 
конкретне значення, тому що йдеть-
ся про звільнення людей від демона, 
який через контакт з  магією й окуль-
тизмом реально опанував ними.

—  Отже, потрібні екзорцисти?
— Звичайно.
—  Часто  люди  сприймають  такі 

речі,  але  скаржаться  на  недостат-
ність  інформації  з  боку  Церкви. Що 
можна ще  зробити для  інформуван-
ня в цій справі?

— Слід знайти нові форми апо-
стольства. Подібне поширення окуль-
тизму —  досить нове явище. Ще 10 
років тому в нас навіть не було інфор-
мації з цього питання. Можливо, ми не 
були готові до цієї атаки і не налашту-
вали належним чином вірних. Мабуть, 
слід було підготувати коротке і зрозу-
міле роз’яснення. Ми повинні говори-
ти про це також в катехизах для дорос-
лих і  в  рамках постійного виховання 
кожного християнина.

—  Ваше  Високопреосвященство, 
наведу деякі цифри. В Італії на номер 
телефону,  за  яким  можна  дізнати-
ся свій  гороскоп, щорік здійснюється 
понад 10 мільйонів дзвінків. У тій же 
Італії на більш ніж 100 тисяч магів 



№4 (288)

український 
католицький 
часопис 27

ВІРА Й КУЛЬТУРА

припадає  менше  38-ми тисяч  като-
лицьких священиків. Що Ви відчуває-
те,  роздумуючи  над  такою  реальні-
стю?

— Це є знаком того, що ми перебу-
ваємо під загрозою глибокого поган-
ства. Це —  поганство, це —  перекручен-
ня релігійного призначення людини. 
У цій фальшивій релігії, в якій, як я вже 
сказав, людина використовує або на-
магається використовувати надпри-
родні сили, криється головний виклик 
справі євангелізації. Перед лицем по-
ганства слід сповіщати визвольну 
Божу реальність. Окультні практики 
претендують на те, щоб дати людині 
свободу. Вони пропонують владу, за-
доволення, обіцяють можливість жити 
повним життям. Насправді ж, вони ве-
дуть до жахливого рабства, яке реаль-

но може позбавити людяності. Це відо-
мо також із дохристиянських релігій, 
які сіяли страх. Християнська звістка, 
з’явившись, принесла з собою не полі-
тичну свободу, як сказали б ми сьогод-
ні, а  звільнення від страху перед де-
монами. Сильніший за всіх лише Бог: 
це новина, що справді звільнила світ. 
І навіть нині в деяких ще неєвангелізо-
ваних частинах світу можна бачити, як 
боязнь перед демонами і магами ство-
рює атмосферу страху і застою.

Неможливо діяти, якщо на кожно-
му кроці є ризик потрапити в руки де-
мона. Тому ми повинні проголошува-
ти, що звільнення дає лише звістка, 
що є лише один Бог, і цей Бог є Любов, 
і Він любить нас, і має силу вести нас й 
дати нам справжню свободу, і що Сво-
єю непереможною силою Він звільняє 
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нас від цього рабства. Однак про це, 
на жаль, пам’ятають не всі. Багато лю-
дей вбачають у  релігії лише обтяжен-
ня, вважають, що Бог далеко, що Його 
неможливо відчути, й тому шукають 
легкої дороги і  миттєвого задоволен-
ня, впадаючи, таким чином, у рабство. 
В  наш час глибокої язичницької спо-
куси слід сповіщати Євангеліє у  всій 
його простоті й величі як дійсне і єди-
не визволення.

—  Чи доводилося Вам зустрічати-
ся з постраждалими від магії?

— У моєму житті й житті людей, які 
оточували мене, ця реальність ніколи 
не була присутньою. Я  чув кілька ра-
зів, що говорили про подібні випадки. 
А сьогодні чую звідусіль, як магія руй-
нує людські життя.

—  Традиційна,  фольклорна  магія, 
типова для середземноморських кра-
їн, все ще зберігається в деяких регі-
онах  Італії.  Чи  можна  вважати  це 
нешкідливою  практикою,  чи  основ-
ною її складовою є також участь де-
мона?

— На початках християнства в  на-
роді залишалися елементи магії, яких 
ставало чимраз менше у міру того, як 
поширювалася віра, проте ризик від-
новлення певних ритуалів існував. Це 
була небезпечна і  недопустима при-
сутність, але вона підпорядковувала-
ся життю віри більшості. Тепер ми ба-
чимо, що ці маленькі «пережитки», які 
здавалися нешкідливими, насправді 
становлять певну загрозу і можуть ста-
ти сьогодні зачіпкою для нового сплес-
ку окультизму в світі.

—  Чи має значення той факт, що 
окультист вимагає гроші за свої по-
слуги? Чи це не настільки важливо?

— Якби його праця була етично 
правильною, то він міг би вимагати 
оплату. Але оскільки його ремесло як 
таке має на увазі брехню йі перекру-
чення реальності, побирання грошей 

є лише продовженням фундаменталь-
ної брехні, яка лежить в  його основі. 
У цьому сенсі торгівля магією і «сила-
ми» робить видимим ще глибше пе-
рекручення. Духовні реалії не можуть 
бути сплачені, і  справжній духовний 
досвід —  це той, що подарував мені 
Христос, я  можу отримати його лише 
своїм наверненням, своїм духовним 
«виходом». Отже, людям, які потрапи-
ли в  сіті окультизму, необхідно допо-
магати знайти дорогу до навернення, 
пропонуючи їм своє спілкування, тре-
ба вести їх до віри і до шляху істини, 
а крім того, належить посприяти їм —  
якщо умови дозволяють —  вдатися до 
екзорцизму, який здійснюють свяще-
ники з дозволу свого єпископа.

—  Трансцендентальна  медитація 
і  йога —  особливо  йога —  також  ма-
ють  окультну  основу.  Більше  того, 
вищий  рівень  йоги  передбачає,  як 
стверджують  священні  книги  цієї 
«філософії», контакт зі світом духів 
і  отримання  магічних  сил.  Чи  існує 
зв’язок між поширенням східних релі-
гій і сучасним сплеском окультизму?

— Поза сумнівом, такий зв’язок іс-
нує. Поширення східних релігій руха-
ється в декількох напрямах. Є йога, що 
є своєрідною гімнастикою, вона про-
понує вправи, які можуть допомог-
ти розслабити тіло. Прекрасно, якщо 
йога дійсно зведена до гімнастики, 
її навіть можна прийняти, але тільки 
в тому разі, якщо рухи мають виключ-
но фізичний сенс. Ще раз повторю, це 
можуть бути суто вправи для фізичної 
релаксації, вільні від будь-якого іде-
ологічного елементу. У  цьому пункті 
слід бути дуже уважним, щоб не ввес-
ти у фізичну підготовку певне бачення 
людини, світу, стосунків між людиною 
і Богом. Це очищення ідей, несумісних 
з  християнським життям, можна по-
рівняти, наприклад, із «розвінчанням» 
язичницького бачення створення сві-
ту, здійснене в першій главі Книги Бут-
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тя: сонце і місяць, що вважалися вели-
кими міфічними божествами, зведені 
до «світил», створених Богом, які ві-
дображають світло Боже, допомагають 
нам уявити справжнє Світло —  Твор-
ця світла. Так само й із йогою і іншими 
східними техніками —  необхідна тран-
сформація і  радикальна зміна, щоб 
усунути будь-які ідеологічні настано-
ви. Як тільки з’являються елементи, що 
претендують привести до «містики», 
вони стають інструментами, що ведуть 
в помилковому напрямку.

—  Ця трансформація  справді  від-
бувається?

— В основному, ні. Але взагалі, ціл-
ком можливо, що хтось намагався ви-
лучити релігійні й ідеологічні момен-
ти, залишаючи лише практичні, тобто 
суто фізичні вправи. Цього не можна 
виключити.

—  Чи  може  існувати  якась  «хри-
стиянська йога»?

— Уже в тому, що вона називаєть-
ся «християнська йога», присутня іде-
ологія, і  вона видається якоюсь релі-
гією, —  це мені дуже не подобається. 
Якщо у  фізичному плані, повторюю, 
деякі елементи могли  б навіть допо-
могти, слід бути дуже уважними щодо 
ідеологічного контексту, який ро-
бить йогу частиною майже містичної 
сили. Ризик полягає в  тому, що йога 
стає автономним методом «спокуту-
вання», позбавленим справжньої зу-
стрічі між Богом і  людською особою. 
Отже, йдеться вже про трансцендент-
не. Правдою є, що і  в  християнській 
молитві положення тіла має своє зна-
чення, виражаючи внутрішній на-
стрій, це відображено також і в літур-
гії. Але в йозі рухи тіла мають інший 
внутрішній сенс стосунків із Богом, 
які не є такими, як у християнському 
богослужінні. Потрібна максимальна 
обережність, тому що за цими тілес-
ними елементами криється концеп-

ція буття як взаємин між тілом і  ду-
шею, між людиною, світом і Богом.

—  Як Ви вважаєте, чи припустиме 
навчання трансцендентальної меди-
тації і йоги, яке проводять священи-
ки в католицьких церквах і чернечих 
спільнотах?

— Мені це здається дуже небезпеч-
ним, тому що в  цьому контексті такі 
практики пропонуються саме як щось 
релігійне.

—  Чи можна  поєднувати мантру 
з християнською молитвою?

— Мантра є молитвою, зверненою 
не до Бога, а до божеств, які є ідолами.

—  У чому причина подібної недоо-
цінки Христа і Церкви?

— Це глибоке питання, пов’язане 
з  сучасною ситуацією в  світі. Причин 
такої поведінки є безліч, і вони розви-
валися протягом довгого часу, навіть 
якщо виявилися у всій своїй силі лише 
сьогодні. Мені здається, що головною 
причиною залишається все та ж, вияв-
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лена в третій главі Книги Буття: горди-
ня людини, яка хоче уподібнитися Бо-
гові й не бажає підкорятися Йому. За 
всім цим стоїть прагнення конкурува-
ти з Богом, а не віддатися в Його руки.

—  Урс  Фон  Бальтазар  дає  визна-
чення  трансцендентальної  медита-
ції  як  зради  християнської  віри.  Ви 
згідні з цим твердженням?

— Так. Тому що Трансцендент-
ний Бог, який покликав мене і  лю-
бить мене, деформується в  певний 
трансцендентальний вимір буття. 
Вважаю, що необхідно чітку розумі-
ти відмінність між Трансцендент-
ним Богом і  трансцендентальністю. 
Тоді як Трансцендентний —  це Осо-
ба, яка створила мене, трансцен-
дентальна —  це вимір буття, а  отже, 

вона має на увазі філософію тотож-
ності. Мета трансцендентальної ме-
дитації полягає в  тому, щоб приве-
сти її послідовників до розчинення 
в  тотожності, тобто вона повністю 
протирічить християнському вчен-
ню. Христос ототожнив Себе з нами 
і ввів нас, таким чином, у Своє Тіло, 
але це зовсім інша тотожність, що 
здійснюється в любові, в якій тотож-
ність завжди залишається особовою, 
тоді як трансцендентальна медита-
ція призводить до повного занурен-
ня, «розчинення» особи в тотожності 
вищої істоти.

—  Чим загрожують такі практи-
ки в духовному вираженні?

— Перекрученням стосунків між 
людиною і Богом, втратою віри й орі-
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єнтації, оскільки людина, врешті-решт, 
заручається з брехнею.

—  Як  повинна  виявлятися  поша-
на  до  нехристиянських  культів, щоб 
не  вступати  в  суперечність  із  непо-
рушними  цінностями  християнської 
віри?

— Пошану слід виявляти, перш за 
все, до людей. Як говорить святий Ав-
густин, слід любити грішника, а  не 
гріх. Ми повинні завжди бачити в лю-
дині, що впала в ці гріхи, особу, створе-
ну і покликану Богом, яка намагалася 
у певному сенсі досягти божественної 
реальності, щоб задовольнити своє ба-
жання піднестися. Крім того, слід до-
тримуватися певних пересторог, на які 
я вже вказував, пояснюючи, що ці речі 
є руйнівними й протирічать не лише 
християнській вірі, але й істині самої 
людської істоти.

—  У  світі  сьогодні  безліч  «ясно-
видиців», які  стверджують, що вони 
отримують послання  від  Бога  й  Бо-
жої  Матері.  Вони  видають  книги 
з  цими  посланнями,  які,  на  перший 
погляд,  відповідають  християнській 
вірі й вченню Церкви. Але за всім цим 
у багатьох випадках стоїть техніка 
медіумів  чи  інші форми  спіритизму. 
Як  повинен  ставитися  християнин 
до таких явищ?

— Мені здається, що першопричи-
ни цього потоку послань —  у тому, про 
що ми вже говорили, тобто в  бажан-
ні набути безпосереднього божествен-
ного досвіду, не задовольнятися по-
мірністю віри, а  «вхопити» якомога 
ближче реальність Бога. Головним тут 
є ввірення себе Господові, довіра до 
Того, хто відкриває Себе в Своєму сло-
ві і  присутній в  Церкві й у  Таїнствах. 
Слід твердо стояти на цій дорозі, що 
дає досвід, відмінний від досвіду ін-
ших духовних доріг, і хай він важчий, 
але, кінець кінцем, він набагато реаль-
ніший і  приносить задоволення, тому 

що він —  істинний. Належить жити ві-
рою в  реальному житті Церкви і  бути 
переконаним у  тому, що Бог, як ска-
зав святий Іван від Хреста, даючи Сво-
го Сина, віддав нам усе, тому що Ісус 
є Його Слово, і до цього нічого додати. 
Бог не може дати нам більше, ніж Са-
мого Себе в  Своєму Синові. Необхід-
но по-справжньому віддатися в  руки 
Сина і  жити життям Церкви, нескін-
ченно багатої, тому що Господь оточе-
ний святими, починаючи з  Богороди-
ці. І  цей досвід можуть пережити всі. 
Віруючи в  Бога, я  не самотній на цій 
дорозі, мене супроводжує величезна 
кількість святих і віруючих всіх часів; 
так само я отримую відповідь на свої 
питання, тому що Церква жива і  має 
живий голос, щоб говорити і сповіща-
ти сьогодні Слово Господа як Слово, 
присутнє для мене і для нашого часу. 
І якщо жити цією реальністю з переко-
нанням і  радістю, не в  пуристичному 
сенсі, але зі всім багатством і красою, 
яку вона дає, більше нічого не потріб-
но. Тобто людина повинна зробити ви-
бір сама, своїм розумом, що для неї ко-
рисно, щоб не впадати в залежність від 
цих явищ.

—  Дехто  стверджує,  що  володіє 
текстом «таємниці Фатімськой Бо-
жої Матері». Це можливо?

— Ні.
—  Якщо  за  явищами  і  послання-

ми  стоїть медіумічний феномен ав-
томатичного письма чи  інші форми 
екстрасенсорики, то чи можна впев-
нено нехтувати їх?

— Йдеться про медіумічні фено-
мени, що не мають нічого спільного 
з християнською містикою.

—  Серед  різних  відгалужень  руху 
нью-ейдж  є  так  звана  «альтерна-
тивна  медицина»,  в  якій  важливе 
місце  займає  пранотерапія.  Є  люди, 
які стверджують, нібито володіють 
флюїдами в руках і завдяки цьому мо-
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жуть лікувати хворих, подаючи це як 
харизму зцілення…

— Харизма зцілення виявляється 
насамперед у  повній відсутності еле-
ментів магії і здійснюється у дусі мо-
литви. Зцілення, здійснені Господом 
і  за Його дорученням апостолами, є 
вираженням молитви. Не використо-
вуються духовні засоби і  контексти, 
чужі вірі й розуму. Харизми, на відмі-
ну від сил і  флюїдів, якими хвалять-
ся ці люди, підкоряються істині й силі 
Бога і не вводять інших елементів. Усе 
інше —  це вираження жахливого під-
земного світу, який, довгий час будучи 
прихованим, сьогодні на хвилі неопо-
ганства знов виходить на поверхню…

ПЕРЕМОГА БОГА (ВЕЛИКДЕНЬ)
Смерть Господь вмить переміг,
Хоч звалила гучно з ніг…
Гріб порожній залишивсь;
Спас підніметься увись.
Дзвони лунко виграють.
Дременули гріх і лють…
Сколихнула новина.
Вабить знана дивина.
Велелюдно у церквах.
Віддаливсь подалі страх.
Радості пала свіча —
Світ весь Пасху зустріча.
Щоб про празник пам’ятав
Кожен, бо любов Христа
Пригорнула нині нас…
Намір ворога погас!

о. Микола МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ
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НІ, ЦЕ НЕ 
ФОРМАЛЬНІСТЬ, 
АБО ДУХОВНЕ Й 
МАТЕРІАЛЬНЕ У ФІЛЬМІ 
«THE SILENCE» 
(«МОВЧАННЯ»)

Фільм «Мовчання» (2016) всесвітньовідомого режисера Мартіна Скорсезе, 
сценарій якого написаний на основі однойменної новели знаного японського 
письменника Сюсаку Ендо, викликав серед зацікавлених журналістів, критиків 
кіно, просто звичайних глядачів, заглиблених у зміст фільмів такого штибу, й 
особливо віруючих людей, як позитивні враження, так і критичні стріли в бік 
його автора, зумовлені низкою питань про віру та вибір людини. Серед найбільш 
знакових рецензій на екранізацію новели «Мовчання», які з’явилися протягом 
останнього часу, можна виокремити відгуки о. Юрія Блажиєвського (головного 
редактора журналу «Скинія» —  двомісячника отців оріоністів у Львові) під 
назвою «Трохи про сопляків»; журналістки Юлії Завадської на сайті «Credo» під 
назвою «Чому Бог мовчить?» і о. Даріуша П’юрковського, Товариства Ісуса (ТІ), 
директора видавництва WAM під назвою «Це тільки формальність» —  про фільм 
«Мовчання».

Кожен із названих авторів по-своє-
му проаналізував сюжет фільму. Його 
суть коротко зводиться до того, що на 
пошуки зниклого відступника від віри 
місіонера о. Феррейри, ТІ, вирушають 
із Португалії його співбрати по орде-
ну —  молоді священики, які по прибут-
ті в  Японію мають вдосталь праці се-
ред мешканців поселень тамтешніх 
християн, але зазнають переслідувань 
з боку жорстокої інквізиції. На той час 
Японія після євангелізаційної місії за-

сновника ордену єзуїтів св. Франциска 
Ксаверія (заклав тут підвалини хри-
стиянства, до якого прийшли сотні ти-
сяч японців) ставала країною, закри-
тою перед впливами чужих релігій, 
тому священик-відступник Феррей-
ра не витримав тортур і став одним із 
буддистів біля Нагасакі. Як витрима-
ли пробу обидва схоплені японськими 
інквізиторами місіонери, хай залиша-
ється інтригою, скажу лише, що пове-
дінка одного з них —  о. Себастіяна Ро-
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дрігеса, думки якого про Бога, віру, 
переслідування, славетний режисер 
передає вголос, і  викликала в  рецен-
зентів дискусію, чи саме так о. Родрі-
гес думав і чи такий підхід є корисний 
для утвердження глядача у вірі. Осно-
вне питання, яке режисер Ф. Скорсезе 
намагається подати до роздумів гля-
дачу крізь цього персонажа-місіонера: 
«Чому Бог мовчить на страждання?».

У своїй рецензії о. Ю. Блажиєв-
ський, СДБ, порівнює людей, які ще 
не дозріли на духовній дорозі й по-
стійно шукають Бога, падаючи і  вста-
ючи, із «сопляками». Це просторічне 
слово вжив один із молодих політи-
ків стосовно 20-тирічних студентів, 
які протестували проти свавілля укра-
їнської влади наприкінці 2013 року на 
Євромайдані у Львові. Рецензент роз-
думує над головним питанням у  зрі-
зі фільму: «Чому Бог мовчить? Не має 
що сказати? Чи щоби бути поруч, за-
мість говорити? Щоб дати простір 
для нашого зростання. Здається, єди-
ні, хто сопляками не були —  це ті про-
сті люди, які відважилися навіть сим-
волічно не зрадити віру, зійти на хрест, 
мовчати разом із Богом. Ті, яких то-
дішні сопляки також вважали нереа-
лізованим поколінням, лузерами, не-
вдахами, боягузами. Так подібні до 
наших 30–40-річних, які тихо розлива-
ли чай на Майдані, тихо возять допо-
могу до Авдіївки на третьому році вій-
ни і тихо віддають свої життя в окопах 
під Мар’їнкою. Хоча, якщо пригада-
ти, вони також були бравими сопляка-
ми на Майдані 2004 року. Але виросли 
з пустого і не втратили важливе. Стали 
вірними до кінця» (Джерело: Блажи-
євський Ю. Трохи про сопляків // Ски-
нія. — 2017. —  Ч. 1. —  С. 39).

Місток між тими, хто в історії не раз 
грішив і далі каявся, і тими, хто це за-
раз робить, посеред нас (а може й ми 
самі), проклала католицький блогер 
Ю. Завадська у своєму відгуку на фільм 

«Мовчання». Вона виділяє свого «ге-
роя» —  Кітідзіро —  першого провідни-
ка прибулих місіонерів у пошуках свя-
щеника-відступника Феррейри, ТІ. 
«Постать, яка з самого початку викли-
кає погордливу огиду. Яскравий образ 
зрадника (…) Через його ницість, страх 
і  слабкість постійно гинуть достой-
ні люди. А  він грішить і  кається, грі-
шить і кається. Щоразу знаходить Бога 
через слабкість. І  вчергове прийти до 
Божого Милосердя йому не заважає 
навіть віровідступництво останньо-
го в Японії священика. Всі ми малень-
кі зрадники. А  Бог милосердний. І  це 
останній, найважливіший висновок 
від фільму «Мовчання». (Джерело: За-
вадська Ю. Чому Бог мовчить  // Сайт 
«Credo». — 17.01.2017).

Отець Даріуш П’юрковський на ка-
толицькому сайті deon.pl виокремив 
наступні питання, які виникли щодо 
фільму: «В  чому полягає суть зрілої 
віри? Чи можливою є «внутрішня віра» 
без її «зовнішнього» вияву? Наскіль-
ки переслідування в  Японії були ви-
кликані самим християнством, а  на-
скільки —  його зв’язком із тогочасними 
європейськими країнами, які загрожу-
вали японському ізоляціонізму? Що 
це означає, що правда християнства 
є універсальна й абсолютна? Чи треба 
її проголошувати за будь-яку ціну? Чи 
можна в євангелізації змінити культу-
ру, усталений суспільний лад і  тверді 
переконання тих, які слухають? (Дже-
рело: Dariusz Piórkowski SJ. «To tylko 
formalność» —  o filmie «Milczenie»  // 
deon.pl).

На думку о. Д. П’юрковського, фільм 
викликає якусь безпорадність, яка 
потрібна сьогодні християнам. Тут 
йдеться про те, що зараз кожен із нас 
«робить зі своєю вірою, і ми її сприй-
маємо» (там само). Однією з  поши-
рених пасток є також будь-які спроби 
оцінки минулого з  нашої перспекти-
ви. Як пише автор, з нашої точки зору, 
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завзяття місіонерів виглядає перебіль-
шенням, а навіть фанатизмом.

Один з  головних висновків після 
перегляду «Мовчання» для о. Д. П’юр-
ковського полягає в  тому, що відпо-
віді на деякі запитання приходять 
в житті саме в моменти випробування. 
Св. Тома Аквінський писав, що чеснота 
мучеництва перевіряється лише в мо-
мент загрози життю, а не в лекційній 
залі, коли обговорюємо суть мучениц-
тва…

Недоліком фільму автор вважає за-
надто випуклу «несумісність» людини 
із вимогами євангельської віри, так, 
ніби людина мала  б сама її повністю 
реалізувати. Більшість подій у  філь-
мі —  це одна велика спокуса, скерована 
на те, щоб зламати людину. Рецензент 
звернувся до духовної спадщини за-
сновника ордену —  св. Ігнатія Лойоли, 
який у  своїх «Духовних вправах» на-
голошує, що злий дух підсуває людині 
святі й побожні думки, достосовані до 
такої справедливої душі, а потім нама-
гається привести її до своїх цілей» (ДВ, 
с. 332).

Одним із головних елементів філь-
му «Мовчання», на думку о. Д. П’юр-
ковського, є матеріальний образ чи, 
радше, відносини між тим, що мате-
ріальне, і  тим, що духовне. Чи недо-
статньо було зректися віри словами й 
оминути публічний жест зневаги ікони 
(ставання ногою на образ Ісуса)? На-
певно, це було необхідне через те, вва-
жає о. Даріуш, що в японській культу-
рі матеріальні символи й знаки є дуже 
вартісні. Кожна пропаганда потребує 
образу для маніпулювання. І саме об-
рази, водночас святі й недрастичні 
(недразливі), стають головним знаряд-
дям спокуси.

Мучителі християн в Японії зверта-
лися до них зі словами: «Це тільки об-
раз. Це тільки формальність». У цьому 
о. Д. П’юрковський вбачає найбільший 
сумнів щодо сенсів фільму. На його 

думку, режисер пропонує таку модель 
віри, в  якій вирішальним є внутріш-
ній, прихований вимір; але одночасно 
і вчинки, ритуали, образи також є важ-
ливі, й тому це зовнішнє не можна від-
діляти. Розділення внутрішнього і зо-
внішнього є спокусою старою, як світ. 
«Людина є сакраментальною особою, 
яка потребує матерії, образу, символу. 
Ми не є ангелами. Те, що внутрішньо 
виражаємо в тілі, також за допомогою 
образу й слова. Але одночасно образ 
і слово відносять нас до того, що є не-
видиме» (там само).

Існує також квітистична споку-
са: споглядання, очікування того, що 
Бог щось зробить, концентрація ви-
нятково на суб’єктивних причинах, 
які не мають впливу на діло. Д. П’юр-
ковський задумується над питанням: 
чи приведення віри тільки до того, 
що діється в серці й є недоступне для 
інших, може стати засобом для по-
рятунку життя інших? На його дум-
ку, режисер показує таку модель віри 
взагалі, адже Ф. Скорсезе подає на 
блюдечку те, що було в серці головно-
го героя фільму —  місіонера о. Родрі-
геса. Занадто легко, особливо в таких 
важких обставинах, нестерпних для 
людини, сплутати Божий голос із під-
шептами злого духа, який переодяг-
нувся в шати ангела світла.

Рецензент звертається до досвіду 
Отців Церкви, коли йдеться про одну 
з  головних проблем фільму —  відступ-
ництво католицьких місіонерів в Япо-
нії у  XVII ст. На противагу всім «чи-
стим», братам, які впали, не вистояли 
в часі випробувань, Отці запропонува-
ли дорогу повернення до Церкви для 
тих, які про це просили і каялися (були 
й такі, які вимагали повторного вве-
дення у лоно Церкви)…

Наскільки реальною є історія про 
священиків-відступників у  Японії? 
Залишмо це питання історикам Цер-
кви і звернімо увагу на матеріал публі-
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циста Міхала Левандовського, опублі-
кований на тому ж сайті deon.pl. Автор 
подає історичну довідку про свяще-
ника Товариства Ісуса Войцеха Мен-
цінського, поляка за національністю. 
Його історія життя співзвучна з  по-
діями у фільмі «Мовчання» і заслуго-
вує короткого висвітлення. Отець на-
родився 1598 року, навчався в кількох 
містах Польщі, мав великі маєтки, які 
після того як вступив на новіціят хотів 
передати ордену єзуїтів, але родина 
перешкодила цьому. Віддавна праг-
нув стати місіонером в Японії. У 1631 
році виплив туди з Лісабона, але через 
сильні вітри корабель занесло до Бра-
зилії (за  непідтвердженими до кінця 
відомостями, він працював там як ме-
дик), через деякий час повернувся до 
Європи. Повторно вирушив до Япо-
нії в  1633 році. Цього разу священик 
плив до Індії, потім перебрався у В’єт-
нам, звідти —  до Малаккі (тоді це був 
один з  основних центрів Португаль-
ської імперії, сьогодні —  місто в  Ма-
лайзії), а потім планував податися на 
місію до Китаю, Японії й на Моллук-
ські острови. В той час у Малаккі во-
ювали за вплив португальці й голлан-
дці, а о. В. Менцінський, оскільки мав 
добрі знання з медицини надавав до-
помогу пораненим португальським 
воїнам. У  1636 році отець мав намір 
дістатися міста Макао в Китаї, але по-
трапив у полон до голландців, які від-
правили його та інших подорожніх 
до теперішнього Тайваню, і  тут зно-
ву, завдяки медичним навикам, зміг 
порятувати частину подорожніх і на-
віть сина тамтешнього губернатора 
Макао, голландця. Це дозволило йому 
ввійти в довіру до нього й потім втек-
ти звідти. Через Джакарту отець ді-
стався врешті до Макао, яке належало 
португальцям, але тутешній візита-
тор ордену не дозволив місіонеру ви-
рушити до Японії через небезпеку 
для його життя, натомість відправив 

його в  Камбоджу, де той керував мі-
сійною резиденцією. Саме там при 
дворі камбоджійського правителя о. 
В. Менцінський довідався про свяще-
ника-відступника о. Феррейру, того 
самого, за яким вирушили герої філь-
му «Мовчання». Відважний місіонер 
за дорученням нового візитатора ор-
дену разом з іншими співбратами по-
дався до японської провінції Сатсу-
ма, щоб зустрітися із відступником, 
але всі вони потрапили до рук япон-
ських інквізиторів. У Нагасакі їх три-
валий час (понад вісім місяців) жор-
стоко катували —  до речі, деякі методи 
цих катувань показані у фільмі «Мов-
чання» —  і саме через них сталося від-
ступництво священиків. У 1700 році о. 
В. Менцінського проголошено муче-
ником і внесено у літургійний кален-
дар для вшанування як святого ордену 
єзуїтів (Джерело: Michał Lewandowski 
«Historia polskiego jezuity, o której 
nie mówi «Milczenie»  // deon.pl. — 
23.02.2017).

Що можна додати до цього? Як ав-
тор цих рядків, який теж подивився 
цей фільм і  прочитав рецензії фахо-
вих людей, хочеться порадити: коли 
нарікатимете на життя, критикувати-
мете релігію, Церкву й Бога, згадай-
те події з  «Мовчання»: прості вірні 
в Японії, які за присутність католиць-
кого священика віддали  б усе, що 
мали у своєму убогому побуті, не зла-
малися під час тортур в XVII ст. і від-
дали життя за Христа. Якщо побачите 
тих, хто відійшов від віри, пригадайте 
героя «Мовчання» о. Родрігеса, якому 
відступництво теж далося непросто, 
і не судіть їх, тому що наше «відступ-
ництво» теж може стати реальним —  
можливо, в іншій формі й не за таких 
драматичних обставин…

Ігор Скленар,
доцент факультету журналістики

ЛНУ ім. І. Франка 
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УСМІШКА МОЛОДОГО 
СВЯЩЕНИКА ПЕРЕД 
РОЗСТРІЛОМ

Блаженний священномученик о. Мартін Мартінес Пасквал залишив нам 
і фотографічне свідчення своєї християнської перемоги. На фотографії, яку 
зробили іспанські комуністи перед розстрілом священика, отець Пасквал на 
кілька хвилин до смерті, знаючи, що його зараз розстріляють, усміхається, пише 
ChurchMilitant.com.

Коли в  революційній Іспанії роз-
почалося криваве переслідування ка-
толиків у 1938р. о. Пасквал якраз зна-
ходився на вакаціях у  своїх батьків. 
Він подбав про освячені Дари із па-
рафіяльної церкви, щоб вони не були 
осквернені революціонерами. Кілька 
місяців отець переховувався у  пече-
рах, розташованих неподалік. Коли він 
повернувся у  рідне село, то довідався 
що комуністи арештували його бать-
ка й допитували про місце перебуван-
ня сина.

Батько передав синові з тюрми про-
хання, щоб він втікав чим далі з  місць 
підконтрольних революціонерам. Про-
те о. Паскваль здався комуністам, в на-

дії, що ті випустять його батька з в’язни-
ці. Отця разом із іншими священиками 
запроторили до в’язниці, проте, вони 
там мали змогу служити іншим в’яз-
ням, уділяючи їм св. Таїнство Покаяння. 
18 серпня 1938р. комуністи повантажи-
ли священиків на грузовика й вивезли 
на місцевий цвинтар.

Перед розстрілом кати хотіли зав’я-
зати отцеві очі, щоб він не бачив по-
стрілу гвинтівки, та отець відмовився 
і сказав: «Я тільки уділю вам благосло-
вення, щоб Бог простив вам те боже-
вілля, яке ви здійснюєте». І він побла-
гословив своїх убивць.

Ганс Ґутман, республіканський сол-
дат, який документував діяльність по-
ліції, зробив фотографію перед роз-
стрілом, у  цей момент о. Пасквал 
усміхнувся. Останні слова отця були: 
«Нехай живе Христос Цар!».

1  жовтня 1995р. св. Папа Іван Пав-
ло ІІ проголосив о. Пасквала блажен-
ним Католицької Церкви. Більше як 
тисячу мучеників, замордованих іс-
панськими революціонерами, прого-
лошено Католицькою Церквою бла-
женними. Офіційні дані свідчать, що 
іспанські революціонери за час ан-
тикатолицьких гонінь в  Іспанії вбили 
6832 єпископів і священиків. 
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ВАСИЛІЯНСЬКИЙ 
МОНАСТИР СВ. ВАСИЛІЯ 
ВЕЛИКОГО В КИЄВІ

Продовження. Поч. у числі № 3

Із часу виходу Василіянського Чину в Україні з підпілля, в якому він вимушено 
перебував у роки панування в країні атеїстичного комуністичного режиму, 
неодноразово ставилося питання про те, що Отці Василіяни, продовжуючи 
традиції василіян першої чверті ХVІІ ст., мали б мати в Києві духовний центр Чину 
св. Василія Великого, який продовжив би традицію василіянської присутності 
на берегах Дніпра. Організатором і натхненником будівництва василіянського 
монастирського комплексу в Києві був тодішній Протоігумен Василіянського 
Чину в Україні о. Теодозій Янків, ЧСВВ, відновник василіянського монастиря 
в Києві, який існував ще у 20–30 рр. ХVІІ ст.

Спорудження монастирського ком-
плексу тривало понад десять років. 
Земельну ділянку під будівництво 
греко-католицької церкви було ви-
клопотано у  Київської міськради ще 
у  1990 р. Хрест на місці спорудження 
храму 5 серпня 1990 р. освятив влади-
ка Софрон Дмитерко, ЧСВВ, Єпископ 
Івано-Франківський.

Під час зустрічі 8 березня 1998 р. із 
о. Теодозієм Янківим, Протоігуменом 
Василіянського Чину в Україні, екзарх 
Києво-Вишгородський владика Василь 
Медвіт запропонував передати цю ді-
лянку в Києві для будівництва василі-
янського монастиря. Статут монасти-
ря було зареєстровано 24  грудня 1998 
р. Спочатку відповідно до Грамоти —  
Декрету Протоархімандрита Василі-
янського Чину василіянська обитель 
у  Києві функціонувала як резиденція, 
щойно згодом —  17  квітня 2003 р. —  їй 
було надано статус монастиря.

16 травня 1999 р., на свято Теодозія 
Печерського —  одного із основополож-

ників українського чернецтва, Киє-
во-Вишгородський екзарх УГКЦ влади-
ка Василь Медвіт, ЧСВВ, благословив 
будівництво храму василіянської чер-
нечої обителі в  Киві. Тоді  ж у  фунда-
мент, поряд із символічним наріжним 
каменем, привезеним із Крехівського 
василіянського монастиря, вмурували 
пам’ятну капсулу із грамотою про спо-
рудження храму та заснування монас-
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тиря. В  урочистостях взяв участь пер-
ший нунцій Папи Римського в  Україні 
Антоніо Франко. Це була, без сумніву, 
визначна подія в  історії Василіянсько-
го Чину, який ставив за мету повернути-
ся на береги Дніпра. Першу літургію від-
служено на цоколі майбутнього храму.

Інтенсивні будівельні роботи роз-
почалися у 1999 р. Спорудження храму 
і василіянської обителі велося за актив-
ної і безпосередньої участі ієромонаха о. 
Теодозія Янківа, ЧСВВ.

14  січня 2000 р. з  нагоди 2000-літ-
тя народження Ісуса Христа на празник 
св. Василія Великого, на честь якого наз-
вані церква і  монастир, була відслуже-
на перша Служба Божа за участю Киє-
во-Вишгородського екзарха УГКЦ Кир 
Василя Медвіта, ЧСВВ. Рівно через рік 
владика Василь Медвіт освятив чотири 
позолочені куполи, які були встановле-
ні на монастирському храмі св. Василія 
Великого.

Освячення храму василіянського мо-
настиря св. Василія Великого в Києві від-
булося 22 червня 2001 р. Святу Літургію 
відслужив Верховний Архієпископ УГКЦ 
Любомир Гузар з єпископами УГКЦ. Тоді 
в  цьому храмі молилися ієрархи УГКЦ, 
які прибули з усього світу на зустріч зі 
Святішим Отцем Папою Римським Іва-
ном Павлом ІІ.

25 червня 2001 р. Папа Римський Іван 
Павло ІІ, під час свого візиту в  Украї-
ну, на запрошення настоятеля василіян-
ської обителі о. Теодозія Янківа відвідав 
монастирський храм св. Василія Вели-
кого. Святіший Отець Іван Павло ІІ бла-
гословив його і  біля вівтаря помолив-
ся спільно з кардиналами, єпископами, 
священиками УГКЦ та РКЦ, а також от-
цями й братами Василіянського Чину. 
Тут Святіший Отець Іван Павло ІІ при-
пав на коліна й, схиливши голову перед 
Найсвятішими Тайнами, просив Господа 
Бога благословення для України, Україн-
ської Греко-Католицької Церкви, Васи-
ліянського Чину. Помолившись у храмі, 

Іван Павло ІІ вийшов на подвір’я і  по-
благословив сотні киян і гостей міста, які 
прийшли привітати його, —  а у відповідь 
залунали оплески та співи на його честь. 
Про факт перебування в монастирсько-
му храмі св. Василія Великого Святішо-
го Отця Папи Римського Івана Павла ІІ 
свідчить меморіальна плита з таким на-
писом: «Святіший Отець Іван Павло ІІ 
відвідав та благословив храм і  монас-
тир св. Василія Великого року Божого 
2001 25 червня; «Ти, Києве, будь світлом 
України! / З тебе вирушали євангелізато-
ри, які протягом сторіч були / «Йоанами 
Христителями» народів, що заселюва-
ли ці землі» (З промови Папи Римсько-
го у Києві)».

Освячення василіанської чернечої 
обителі св. Василія Великого в Києві від-
булося 19 травня 2002 р. Святу Літургію 
відслужив Верховний Архієпископ УГКЦ 
Любомир Гузар з  єпископами УГКЦ —  
екзархом Києво-Вишгородським вла-
дикою Василем Медвітом, ЧСВВ, єпи-
скопом Івано-Франківським Софроном 
Дмитерком, ЧСВВ. В освячений престол 
храму було закладено мощі блаженно-
го священномученика Йосафата Конци-
ловського, ЧСВВ, єпископа Перемишль-
ського, якого було беатифіковано під час 
візиту в  Україну Святішого Отця Папи 
Римського Івана Павла ІІ.

Ще однією важливою сторінкою в іс-
торії василіянської чернечої обителі 
в Києві стало перебування у монастир-
ському храмі в травні 2003 р. Туринської 
Плащаниці, якій прийшло поклонитися 
кілька сотень тисяч осіб. Це був винят-
ковий момент в  історії Київської Цер-
кви —  біля найбільшої християнської 
святині спільно молилися й ієрархи цер-
кви, і священики, і миряни двох україн-
ських церков —  УПЦ КП і УГКЦ, істинних 
спадкоємців Володимирового хрещен-
ня 988 р.

6 жовтня 2003 р. Блаженніший Лю-
бомир Гузар підписав Декрет про за-
снування парафії при монастирі. При 
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храмі створено хоровий колектив —  
Маленький хор Василія Великого.

На храмовий празник св. Василія 
Великого 14 січня в архієрейській Свя-
тій Літургії щороку бере участь Пап-
ський Нунцій в Україні та звертається 
зі словом до вірних.

30  жовтня 2011 р. у  василіянській 
обителі було освячено дзвони, кожен із 
яких дістав власне ім’я: Богдан, Михай-
ло, Роман, Тарас, Любомир, Василь, Ро-
ман, Теодозій, Іван, Сергій, Юрій, Олег, 
які своїм мелодійним передзвоном за-
кликатимуть людей до зустрічі з  Бо-
гом в  монастирському храмі св. Васи-
лія Великого. Дзвони були освячені за 
участі Предстоятеля УГКЦ Блаженні-
шого Святослава та Протоахімандрита 
Василіянського Чину о. Василя Ковби-
ча.

Першим ігуменом василіянського 
монастиря св. Василія Великого в Киє-
ві тривалий час був о. Теодозій Янків 
(2000–2005), відновник василіянсько-
го чернецтва в  Києві. Першими чен-
цями цієї василіанської обителі були: 
о. Рафаїл Стефурик, який став вико-
нувати обов’язки пароха монастир-
ського храму св. Василія Великого; о. 
Тарас Нижник —  сотрудник; брати: Йо-
аким Ошуст, Севастіян Рибій, Вінкен-
тій Смуляк, Юліан Хомечко.

Другим ігуменом київської василі-
янської обителі був о. Василь Тучапець 
(2005–2014); сьогодні він є Харків-
ським екзархом УГКЦ. Третім ігуме-
ном монастиря св. Василія Великого 
в Києві є о. Роман Шуп’яний.

Уранці та ввечері щодня у  мо-
настирському храмі св. Василія Ве-
ликого відправляються Служби Божі. 
На недільніх і  святкових богослужен-
нях присутні понад 200, а той і більше 
вірних УГКЦ, мешканців Києва. Две-
рі храму завжди відчинені для тих, хто 
потребує духовної опіки й шукає доро-
гу до Господа.

Отці й брати василіянського мо-
настиря св. Василія Великого в  Ки-
єві ведуть активну багатогранну 
душпастирську працю, широку про-
світницько-виховну роботу з  діть-
ми та київською молоддю —  вірними 
УГКЦ, відроджують національні ду-
ховні традиції. Монастир став міс-
цем проведення виставок вишива-
нок, картин, писанок. При парафії 
відбувається катехизація дошкіль-
нят, підлітків та студентської моло-
ді, приготування до першої Святої 
Сповіді та урочистого Святого При-
частя. Отці Василіяни з  київського 
монастиря опікуються також Спіл-
кою української молоді. Проводять-
ся курси передподружньої катехиза-
ції, кожного понеділка відбуваються 
читання Святого Письма —  Біблійна 
формація, курс «Альфа», діє христи-
янський відеоклуб. При храмі зби-
раються учасники Руху Назаретан-
ських родин, а також члени спільнот 
«Віра і Світло» та «Калео». В монасти-
рі у храмі св. Василія Великого 23 січ-
ня 2017 р. у рамках Тижня молитви за 
єдність християн відслужено міжко-
нфесійний Молебень за єдність хри-
стиян.

На території монастиря біля храму 
встановлено пам’ятний хрест на честь 
1020-ліття Хрещення Київської Русі. 
Перед входом до храму стоїть високої 
мистецької вартості фігура св. Василія 
Великого (скульптор Зеновій Федик).

Під час Революції Гідності в монас-
тирі була одна з  підпільних лікарень, 
у якій врятували життя багатьом пора-
неним Героям Майдану.

Автором проекту василіанської 
чернечої обителі й монастирської цер-
кви, в  якому поєднано прадавні архі-
тектурні традиції і  новаторство су-
часних форм, а  також узгодження із 
місцем забудови, є архітектор Лариса 
Скорик.
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З архітектурної точки зору ділян-
ка забудови монастирського комп-
лексу доволі складна, бо є на схи-
лі Петрівського (Вознесенського) яру, 
що прилягає до Вознесенського узво-
зу. Підготовчі будівельні роботи і  ко-
пання котловану для фундаменту було 
розпочато всередині серпня 1988 р. 
Оскільки будівництво проводилося на 
місці давньокиївської (літописної) за-
будови, спеціалісти з Інституту архео-
логії Національної академії наук Укра-
їни здійснювали постійний науковий 
археологічний нагляд за роботами 
на будівельному майданчику. Церкву 
і  приміщення монастиря споруджу-
вала будівельна фірма «Брама» (гене-
ральний директор —  В. Войтович). На 
будові монастирського комплексу пра-
цювало й дві супідрядні організації —  
БУ-2 і товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Сав».

Церкву спроектовано і  побудова-
но в  силі модерн на основі прадавніх 
архітектурно-будівельних традицій 
зведення оборонних і  культових спо-
руд княжої доби, в яких поєднано риси 
такого типу будівництва як Наддні-
прянської, так і  Західної України. По 
осі від входу до вівтаря храм заверше-
ний трьома золотистими шатрами із 
хрестами. Стіни із фактурної нетинь-
кованої цегли із фрагментами білих 
вкраплень нагадують природний ка-
мінь, з якого будували укріплення ди-
тинців, а  колір фасадних стін подіб-
ний на стіни дерев’яних церков. Окрім 
того, час показав, що доцільним було 
використання темної, «теплої» цегли, 
яка вирізняє будівлю церкви на тлі на-
вколишньої забудови, але водночас є 
притаманною для цього ландшафту. 
До речі, на Вознесенському узвозі, 
№ 20–22, під час археологічних розко-
пок виявлено фундаменти дерев’яної 
церкви княжої доби, яка, за свідчення-
ми археологів, була збудована у  стилі 
вежових форм. Саме в такій прадавній 

архітектурній традиції й збудовано су-
часну монастирську церкву василіан-
ської чернечої обителі св. Василія Ве-
ликого в Києві.

Головна риса внутрішнього про-
стору монастирського храму св. Васи-
лія Великого —  це наповненість його 
світлом. Природне освітлення хра-
му є «горним», тобто через розташо-
вані вгорі скляні «шатра» й вітражі. 
Враження людини, присутньої на бо-
гослуженні вдень чи надвечір від та-
кого захищеного мурами простору, де 
між небом й інтер’єром бар’єру майже 
не відчувається, незабутні. Крізь скля-
не покриття храму вдень видно бла-
китне небо, сонце над головою, а вве-
чері —  зорі, що демонструє відкритісь 
простору церкви до неба та є втілен-
ням ідеї «горного світла», пов’язано-
го зі світлом Божественним. Іконостас 
церкви —  неординарний, він відпові-
дає актуальному динамізмові.

У самій церкві та на хорах віль-
но можуть розміститися 450–500 осіб. 
Самі приміщення чернечої обителі 
розташовані на нижніх ярусах васи-
ліянського монастирського комплек-
су. На першому, нижньому від церкви 
ярусі запроектовано багатофункціо-
нальну залу, в  якій відбуваються різ-
ні релігійні заходи мирян —  молитов-
ні зібрання, конференції, виставки. 
На цьому ж ярусі розміщені класи для 
катехизації, кімнати для гостей. У  ще 
нижчому ярусі будівлі є келії і  неве-
лика трапезна, на найнижчому рівні —  
приміщення для господарських по-
треб, гаражі.

Величезна кількість вірян різних 
християнських конфесій —  як із Укра-
їни, так і  з  української діаспори, зро-
били своїми пожертвами посильний 
вклад у  фінансування будівництва 
церкви й монастиря Отців Василі-
ян у Києві. Кожен великий чи малень-
кий грошовий внесок став своєрідною 
цеглиною для побудови храму св. Ва-
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силія Великого і  василіянської черне-
чої обителі в Києві. Прізвища всіх, хто 
долучився до збору коштів, а  також 
суми записано в  «Книгу жертводав-
ців». Коли будівництво монастирсько-
го комплексу завершувалося, пам’ятні 
таблиці з прізвищами й іменами жер-
тводавців було вмуровано в зовнішню 
стіну церкви.

Сучасний Василіянський монастир-
ський комплекс збудовано в  історич-
ній місцевості Києва —  Копирів кінець. 
Відомо, що окремі частини багатьох 
давньоруських міст у  літописах нази-
ваються кінцями; як правило, ці кінці 
належали до посадської частини того-
часних міст. Копирів кінець —  терито-
рія сучасних київських вулиць Шев-
ченківського району: Обсерваторної, 
Кудрявської, Глибочицької, Петрів-
ської, Вознесенського узвозу та Кия-
нівського й Несторівського провулків.

У давньоруські часи (ХІ–ХІІІ ст.) 
Копирів кінець (близько 40 га) був 
торговельно-ремісничим передміс-
тям старого міста, частиною північ-
но-західного посаду Києва, «перед 
городом», оточений ровом і  дерев’я-
ною стіною на валу. Околиця, на якій 
розташований Копирів кінець, завер-
шувалася високим пагорбом —  Куд-
рявецькою горою, що ніби «копирив-
ся», височіючи над округою, від чого й 
пішла назва цієї історичної місцево-
сті.

Місце для спорудження храму й мо-
настиря вибрано не випадково. З дру-
гої половини ХІ ст. на Копиревому кін-
ці існував Симеонівський чоловічий 
монастир, збудований за князя Святос-
лава Ярославовича, сина Ярослава Му-
дрого. Очевидно, він був на тому міс-
ці, де сьогодні сходяться Киянівський 
провулок і  Вознесенський узвіз. На-
прикінці ХІ ст. тут за князя Олега Свя-
тославовича було споруджено кам’яну 
церкву Симеона Стовпника. Залишки 
її у  1947 р. відкрив і  вивчив археолог 

М. Каргер. Із археологічних розкопок 
відомо, що вона стояла на місці дво-
ру сучасної Української національної 
академії мистецтв. Під час досліджень 
виявлено залишки фундаментів, фраг-
менти мішаного кам’яно-цегляного 
мурування, а  також червоноглиняний 
посуд камфорного типу й фрагменти 
фрескового живопису.

Поряд на пагорбі, де Вознесенський 
узвіз круто повертає на Поділ, стояла 
церква св. Іоанна Предтечі, збудована 
з каменю в першій чверті ХІІ ст. У лі-
тописі під 1122 р. зазначається, що Во-
лодимир Мономах 18  січня «…заклав 
церкву святого Іоанна в  Копиревім 
кінці», біля якої було збудовано монас-
тир, згаданий у літописі під 1289 р.

Під час археологічних досліджень, 
які проводили в  1878 р. П. Лашкарьов 
і в 1947 р. М. Каргер, на місці, де ймо-
вірно стояла церква (сьогодні це Воз-
несенський узвіз, 20–22), знайде-
но залишки фундаментів і стін храму, 
фрагменти полив’яних плиток підло-
ги і фрескового живопису, уламки ши-
ферних плит.

Узагалі, як свідчать археологіч-
ні дослідження, на території Копире-
вого кінця в княжу добу було чотири 
храми. Серед них —  і церква св. Васи-
лія Великого, яку в  1198 р. спорудив 
князь Рюрик на Новому Дворі в  Ко-
пиревому кінці Києва. Четвертий, не-
великий, храм датується кінцем XII —  
початком XIII ст., був у місці, де зараз 
Несторівський провулок, 9. За свід-
ченням науковців, у  різні часи —  аж 
до жовтня 1917 р., на території Ко-
пиревого кінця функціонувало шість 
церков.

Принагідно належить згадати, що 
неподалік сучасного василіанського 
монастиря ще в недалекому минулому, 
в першій третині ХХ ст., в Павлівсько-
му саду на вулиці Новопавлівській, 
10, була дерев’яна греко-католицька 
церква. В  роки Першої світової вій-
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ни з  різних причин у  Києві опинило-
ся чимало вихідців із Західної Укра-
їни —  це були поранені галичани, які 
служили в австро-угорській армії й по-
трапили в  російський полон; вивезе-
ні російськими властями як заручни-
ки представники західноукраїнської 
інтелігенції; просто біженці, які хоті-
ли перебути воєнне лихоліття пода-
лі від фронту. Київська міська влада за 
клопотанням громадських організацій 
і  відомих українських діячів культу-
ри дозволила спорудження греко-ка-
толицької церкви. Невелика дерев’яна 
церква була збудована в 1916–1917 рр. 
під керівництвом Стефана Грицюка із 
Сокаля. 21 вересня 1917 р. церкву освя-
тив Митрополит Андрей Шептицький. 
22 листопада 1934 р. церкву було зни-
щено відповідно до постанови пре-

зидії Київської міськради. Радянська 
влада ліквідувала храм, але не Церкву 
й віру в Христа.

Незважаючи на потужний ідеоло-
гічний тиск і  переслідування Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви й 
Василіянського Чину радянським ате-
їстичним режимом, вони вистояли. 
У  90-ті рр. ХХ ст. мрія Отців Василі-
ян знову мати в стольному Києві свій 
монастир здійснилася. Василіянська 
чернеча обитель св. Василія Велико-
го продовжує славну історію майже 
трьохсотлітньої василіянської при-
сутності на берегах Дніпра —  в  Києві, 
де понад тисячу років тому постала 
Українська Церква.

Володимир Гіщинський
член Національної спілки журналістів 

України 
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ДОБРЕ СЕРЦЕ ІВАНА
Часто можна почути від різних людей, що життя —  це мандрівка, або 
човен чи корабель, в якому ми пливемо рікою чи морем до своєї 
пристані.
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Важкими були повоєнні часи, 
а  особливо для вдів, сиріт, інвалі-
дів і  тих, які постійно потерпали 
від нужди. Іван —  після дворазової 
депортації, як він говорив: «Зали-
шилися тільки руки й ноги, але й за 
те дякую Богові», з багача став бід-
ним селянином. Та чи можна було 
нарікати на Господа, якщо Він да-
рував йому золоті руки —  що очі по-
бачать, те й зробить.

Приїхавши з сім’єю в чуже село, 
до нього стали приходити найпер-
ше майбутні сусіди і приглядатися, 
що то за люди прибули. Господаря, 
який жив у  цій хаті, вивезли десь 
до Сибіру, а на його місце поселили 
родину Івана з семи осіб: Іван з дру-
жиною, його батьки і троє діточок. 
Усі вони замешкали в невеликій ха-
тині. Це було вже друге переселен-
ня після того, як «вирівнювали» 
кордони з  Польщею. З  господар-
ки нічого не залишилося —  на коро-
ви, коні й свині прийшла якась по-
шесть, і  довелося знову заводити 
все від початку.

Одного разу під час сніданку за-
йшов до хати сусід Войтко Мазу-
рик, привітавшись, побажав смач-
ного сніданку. Сніданок був дуже 
бідний, так що сусід тут же вийшов 
з хати, а за короткий час приніс ді-
тям пару картоплин та хліба, кажу-
чи:

— Дуже вас прошу, прийміть це 
від мене. —  Та ми не такі вже бід-
ні, тут маємо дещо своє, але дяку-
ємо вам за щирість. —  Коли щось 
вам даю, ніколи не відмовляйте. 
Ми —  сусіди й маємо жити й ділити-
ся по-сусідськи. Ви мені щось дас-
те, а я вам чогось принесу, чим хата 

багата, тим і поділимося. Тяжкі часи 
настали, добродію, ой тяжкі!..

І тут Іван став жалітися, що 
там, де він жив, у нього була вели-
ка господарка, але так сталося, що 
ті села забрали під військовий по-
лігон, а тепер на новому місці годі 
звести кінці з кінцями.

— А я  вам ось що скажу. У  вас 
добра дружина, гарні діточки, 
а  крім цього, я  знаю, що ви май-
стер на всі руки, то хіба треба гні-
вити Пана Бога? І я дякую Господу, 
що дав мені такого доброго сусіда. 
Заздрість є тяжкім гріхом, а я кажу 
вам, що діти ваші будуть щасли-
ві, а  горе ваше буде нам на добро, 
бо будемо мати в селі свого добро-
го майстра.

— Дякую вам за добре слово, 
мені такого ще ніхто не говорив, 
і  ще раз вам дякую за розраду. —  
Іван обтирав сльозу, що текла по 
його скроні, і зупинилася на вусах.

— Я народився в польській сім’ї, 
але до українців ставлюся так, як 
сам Бог цього вимагає, всі ми діти 
Божі. Не думайте про мене недо-
бре, як будемо з Богом, то Бог буде 
з нами.

Сусід вийшов з  хати, але тут же 
повернувся з  проханням: —  Якщо 
маєте хвилинку вільного часу, хо-
дімо направимо замок на ґанку. 
З того часу Іван став добрим при-
ятелем для Войтка, а той не забував 
свого сусіда. Одного разу в розмові 
вони торкнулися болючого питан-
ня українсько-польської війни.

Іван був учасником Української 
Галицької армії, а  Войтко служив 
у польському війську. У свій час во-
ювали один проти одного, один —  
за Україну, другий —  за Польщу, й 
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то «велику». Їх долі під час Першої 
світової війни були подібні. Обидва 
воювали за Австрійську імперію на 
італійському фронті. Отже, коли 
сходилися, було про що поговори-
ти та що згадати.

— Це було влітку, нас скерували 
розширити гірську дорогу. Дорога 
була дуже вузька: з  одного боку —  
висока скеля, а з другого —  прірва, —  
розказував Іван сусідові, —  не дай 
Боже якась неуважність, і  ти вже 
там внизу —  мертвий, такі випад-
ки були. Було літо, червень, —  вни-
зу тепло, а на висоті —  приморозки, 
холодно. Коли ми скаржилися, то 
старшини нам відповідали, що під 
час праці не змерзнете. Були також 
з  нами австрійці-тирольці, які по-
чувалися в горах, як вдома —  ми ди-
вувалися їхній сміливості, бо вони 
ходили по самому краєчку прірви 
і  не боялися. А  взагалі, вони дуже 
добрі люди, і нас поважали, бо в нас 
були хлопці з Карпат, які гарно спі-
вали по-гуцульськи. А як затанцю-
вали коломийки, то тирольці також 
з  ними танцювали —  веселі вони 
були. Ніколи між нами не було сва-
рок чи непорозумінь.

Войтко уважно слухав Івана, 
а потім почав розказувати про себе:

— Я весь час був на фронті. Зна-
єте, коли на річці П’яве австрій-
ці програли бій, багато наших тоді 
потрапили в полон, я був недалеко 
від тих подій. Але мені пощастило, 
я  залишився живий і  неушкодже-
ний, мене Пан Бог завжди чудом 
охороняв. Кожен день молився. 
Тоді я  найбільше повірив у  Бога. 
Багатьох вояків відправляли на 
фронт, а мене залишали, бо я пра-
цював при складах. У нас були чехи, 

поляки, австрійці, українці і навіть 
був циган. З тим циганом була при-
года. Він працював у нас на складі й 
одного разу вкрав три коци, якими 
наші вояки накривалися. Як знаєте, 
циган без крадіжки не може обій-
тися. Для вояків це не новина, ба-
чили, як щось візьме і занесе у село, 
в  якому жили італійці, то від них 
принесе продукти —  хліб, кукуру-
дзу, макарони, навіть часом молоко 
і фрукти. Циган був відважний і ні-
кого не боявся. З тими краденими 
коцами спіймали його і віддали під 
військовий трибунал, який поста-
новив розстріляти цигана, як це бу-
ває на фронті. Поставили команду 
з десятьох осіб. Всі вояки пережи-
вають, що буде? Цікаво, що в цій ко-
манді були люди різних національ-
ностей. Багато вояків обурювалися 
цією драмою з циганом, тому що як 
людина він був добрий і  веселий. 
Коли подали команду стріляти, всі 
десять вояків вистрілили, але циган 
стоїть. Тоді він перехрестився вдру-
ге, бо перед тим також хрестився, 
і знову відмовив «Отче наш». Про-
лунала команда до пострілу вдруге, 
і знову всі вистрілили, а він стоїть 
живий. Бачите, який Пан Бог спра-
ведливий. Хіба це не чудо? Тоді вже 
відпустили його і  дали йому спо-
кій. Усі вояки, які це бачили, запле-
скали в долоні від радості. Як його 
доля далі склалася, не знаю, бо вій-
на вже закінчувалася, всі поверта-
лися до своїх країв. Багато хто ка-
зав, що він був добрий чоловік, бо 
як хтось добрий, то всі його пова-
жають і Бог його любить, незважа-
ючи на національність.

Вже з  самого ранку приходи-
ли до Івана люди і  просили допо-
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моги. Ось жінка, що була на дворі, 
увійшла до хати й каже:

— Стіл нам поламався, не маємо 
на чому обідати. —  Залиште його на 
подвір’ї, я зроблю пізніше, бо зараз 
мушу зашити чобіток —  діти чека-
ють надворі, —  відповідав заклопо-
таний Іван. Тут заходить вусатий 
чоловік, усміхається і запитує:

— Як, добродію, справи з  моєю 
бочкою? —  З  якою бочкою? —  запи-
тує Іван.

— Та я  вам минулої п’ятниці 
приніс, не пам’ятаєте? Дошки при-
ніс —  розсипалася.

— Правду кажу, —  забув. Добре, 
що нагадали. Домовмося, що на 
другий тиждень бочка буде готова. 
На неї треба цілий день, а  ще дно 
поправити. Але ви мені нагадай-
те, зайдіть обов’язково у понеділок. 
У кутку стояла несмілива худенька 
жінка. Питає її Іван, чи вона щось 
хотіла.

— Я принесла куртку свого чоло-
віка, порозривалися всі шви. Якби 
ви мали час, то перешийте, будь ла-
ска, бо нема в  чому до церкви йти 
і між люди показатися. —  Вдень маю 
столярну роботу, але сьогодні ввечір 
я зможу вам це зробити —  лишіть на 
лавці. Тут увійшла Настя, дружина, 
і стала дорікати:

— Не приймай так багато замов-
лень! Коли це все поробиш? На полі 
стільки роботи!.. Нехай собі шука-
ють інших майстрів. Скажи, що не 
маєш часу, бо на городі все поза-
ростало бур’янами. Іван тут же став 
ремонтувати розбитий стіл, терпе-
ливо слухаючи, що говорить йому 
Настя.

— Тут всього-на-всього пів го-
дини роботи, та й підемо в поле, —  

запевняв спокійно дружину. На 
подвір’я увійшли два немолоді чо-
ловіки. Слово за слово, та й кажуть:

— Ми прийшли з  таким прохан-
ням. Знаємо, що нам допоможете, 
бо нікому не відмовляєте. Хочемо 
хату свою розібрати і знову побуду-
вати, трохи більшу. Матеріал у  нас 
є, а  майстра нема. Це вже буде піс-
ля жнив. Якби ви прийшли і  пока-
зали нам, як встановити підвалини, 
але перед тим ще розмітку зробити, 
то потім буде будова.

— Не можу вам нічого обіцяти, 
бо то ще далеко, але як буде можли-
вість, постараюся вам допомогти.

Сьогоднішній день виявився 
дуже плідний для Івана —  як у пра-
ці, так і в доброму слові. Після ве-
чері вирішив ще піти до свого су-
сіда. Посідали на призьбі і  знову 
почали говорити про війну:

— А як ви, Іване, закінчили вій-
ну?

— Поляки наступали, бо мали 
більшу силу, а ми відходили, здаю-
чи села та міста, аж до Збруча. Сум-
но було. Я захворів на тиф. Лікував-
ся у  Тернополі в  лазареті. Потім, 
коли місто взяли поляки, щоб не 
потрапити в  їхні руки, я  втік уно-
чі, коли мені стало вже краще, та й 
подався додому. Був дуже слабкий 
і ще довго лікувався.

— Ця війна, —  говорив Войт-
ко, —  ще більше роз’ятрила ворож-
нечу між українцями і поляками й 
навпаки, і ніякої користі від неї не 
мали навіть поляки, що вже казати 
про українців, які зазнали стільки 
втрат. Про це казали деякі розум-
ні поляки. Та, на жаль, гору беруть 
гарячі голови. Якщо спочатку поля-
ки воювали проти більшовиків, із 
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українцями брали Київ, то пізніше 
з тими ж таки більшовиками поді-
лили Україну. А потім таке ж стало-
ся із Польщею, яку Сталін розділив 
із Гітлером. Кінця і краю немає цьо-
му, така політика. Хіба це по-бо-
жому? Спіймають поляки україн-
ця і  перевіряють, чи він молиться 
по-польськи, а ті —  навпаки. А якби 
разом помолилися і бажали б миру 
між собою, то не було б того, що ма-
ємо.

— Ви добру думку подали, —  від-
повів Іван, —  помолімося і  ми ра-
зом за нещасну Україну і  за Поль-
щу, щоб Господь дав розум полякам 
і  українцям, а  їх керівникам —  по-
ваги один до одного, як це є між 
нами.

Іван і Войтко стали на коліна, щиро 
відмовили «Отче наш» і «Богородице 
Діво» по-українська, а Іван запропо-
нував ще й по-польськи.

— Йду, —  каже Іван, —  ще маю 
куртку зашити, бо завтра прийде 
жінка по неї. Дякую вам за добру 
бесіду.

А на другий день вранці вже 
Войтко був в Івана. І так майже що-
дня. Приходили люди до Івана з різ-
ними потребами, а він не міг ніко-
му відмовити, таку вже мав натуру.

Минуло сім років. Розширюва-
ли кордони з  Польщею, затягува-
ли дроти. Знову родина Івана пере-
їжджає в  інше село. Прощаються… 
Прийшло багато людей —  близькі й 
далекі сусіди. Зі сльозами на очах 
бажають щастя Іванові, Анастасії 
і їхнім дітям.

— Сам Бог послав вас нам. Будь-
те щасливі, здорові, не забувайте 
про нас! —  Говорили як жінки, так 
і  чоловіки. —  Приїжджайте до нас 

в гості, ми вас завжди приймемо як 
своїх…

Вкінці прийшов Войтко Мазу-
рик. Вони міцно обнялися з Іваном 
зі сльозами на очах.

— Я такого приятеля вже біль-
ше не матиму у  своєму житті. Був 
на війні, і тут проходив фронт, хо-
вався від куль, все було, але найцін-
нішим для мене, Іване, було ваше 
добре слово. Ви нікому ніколи й ні 
в чому не відмовляли. Деколи самі 
недосипали, аби тільки комусь до-
помогти і зробити щось добре. Не-
хай Господь вас благословить! Ща-
стя, здоров’я і  довгих щасливих 
літ —  вам і вашій родині! За все до-
бро, яке ви зробили для нас, ми вам 
дякуємо!

Іван, Настя та діти, а їх було ше-
стеро, також усім щиро дякували за 
їхню доброту і виявлену любов.

— Залишайтеся з  Богом! —  вос-
таннє промовив Іван.

Підводи навантажені різними 
господарськими речами. Погони-
чі сіли на вози й вирушили в доро-
гу у двадцять п’ять кілометрів, щоб 
ще до вечора привезти родину на 
нове місце поселення. Шкода, що 
Івана з сім’єю там ніхто не чекав —  
хіба що нові труднощі. Мандрівка 
триває, до кінцевої зупинки ще да-
леко, але вона наближається. Таке 
наше життя…

1 березня 2017 р., Крехів
Отець Мелетій Батіг, ЧСВВ 

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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ЗА ВСЕ 
ТОБІ 
Я ДЯКУЮ!

 ВІТАЄМО ЮВІЛЯРКУ!
11 лютого 2017 р. в греко-католицькій гро-

маді села Карів Сокальського району відбула-
ся урочиста літургія з  нагоди 100-річчя нашої 
парафіянки пані Меланії ВАНЬКО. Сльози ра-
дості, щастя і  подяк Всевишньому котилися 
по щоках в  час молитви. Її вітала родина, од-
носельчани, діти, церковний хор кілька разів 
співав «Многая літа», а  священик (о. Богдан 
Гринда) подарував ювілярці Святе Письмо і за-
повів їй читати цю книгу допоки віку, а  потім 
передати в спадок нащадкам.

Меланія Ванько —  непересічна особи-
стість. Ніколи ні на що не нарікає, ніколи не 
говорить зайвого, є доброю порадницею для 
сусідів, у  церкві, завжди доброзичлива, при-
вітна. А все це тому, що ціле життя з Богом, із 
церквою. Нелегко їй було у житті. У 10 місяців 
вона залишилася сиротою. Напевно, тоді Ма-
тір Божа взяла її під свою опіку, бо прожила 
п. Меланія своє життя гідно. Її чоловік Нестор 
Ванько прислуговував у церкві. Сім’я постійно 
перебувала з Божим Словом. Коли в час «куль-
турної революції» в  церквах різали престо-
ли, викидали ікони, що не влаштовували РПЦ, 
сім’я забрала додому на зберігання образ свято-
го Йосафата. В цій родині настільні книги —  це 
релігійна література, Святе Письмо. Тому діти 
змалку довідалися про чудотворні місця Матері 
Божої. У п. Меланії троє дітей, п’ятеро внуків, 
чотири правнуки й одна праправнучка. Віримо, 
що і вони виростуть апостолами Слова Божого, 
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бо в цій родині по-іншому бути не може, адже всі 
вони глибоко віруючі, живуть за християнськими 
традиціями і звичаями.

Сама п. Меланія —  член Апостольства Мо-
литви вже 20 років. Це найстарша апостолянка 
в Сокальській єпархії. Слідом за матір’ю пішла її 
донька. І по-іншому бути не може. Адже зразком 
є мати, яка постійно перебуває в  молитві. У  на-
шої парафіянки щільний графік. Зранку молитва 
з 8⁰⁰ до 9⁰⁰, з 12⁰⁰ до 13⁰⁰ —  знову молитва, з 18⁰⁰ 
до 20⁰⁰ —  вечірня молитва. Щомісячна сповідь 
і Святе Причастя. Свята година кожного першо-
го четверга місяця. У теплу пору року п. Меланія 
ще йде до церкви на богослужіння.

Завдяки глибокій вірі вона почуває себе впев-
нено у житті, її всі поважають і шанують. Цікавий 
момент: у  день 100-річчя п. Меланію прийшли 
привітати з  сільської ради. Село різноконфесій-
не. Подякувавши за поздоровлення, п. Меланія 
звернулася до всіх: «Любімо одне одного, бо лю-
бов —  це Бог. Хай Його сила і Слово живе поміж 
нас».

І це відповідає змісту її життя.
З такою вірою і настроєм п. Меланія живе по-

стійно. І  хочеться побажати їй ще багато років 
життя під опікою Ісуса й Богородиці.

 СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!
Дозвольте висловити найщирішу подяку 

св. Тадею, св. Партенію, св. Тересі, Матінці Марії, 
Ісусові Христові та всім святим, які завжди вислу-
ховують мої молитви. Хочу подякувати за ласки. 
Наші молитви прохання Господь вислухав і  наш 
син влаштувався на роботу.

Мама, Жовква

 ВИСЛОВЛЮЮ НАЙЩИРІШУ 
ПОДЯКУ ГОСПОДУ БОГУ, 
ІСУСОВІ, ПРЕСВЯТІЙ ДІВІ МАРІЇ, 
СВЯТОМУ ЮДІ-ТАДЕЮ, АНГЕЛАМ-
ХОРОНИТЕЛЯМ ЗА ОТРИМАНІ 
БОЖІ ЛАСКИ Й ОПІКУ НАД 
МОЄЮ РОДИНОЮ
З повагою, Наталя, с. Куткір, Буський 

р-н, Львівська обл.

 ДЯКУЮ ГОСПОДУ БОГУ, 
ІСУСОВІ ХРИСТОВІ, ПРЕСВЯТІЙ 
БОГОРОДИЦІ ЗА ПОСТІЙНУ 
БОЖУ ОПІКУ І ПІДТРИМКУ
За всі випробування, які Бог допоміг мені пе-

режити на чужині. Спасибі Всевишньому за тих 
людей, які допомогли, щоб мій син вступив до хо-
рошого ліцею, за отримані документи, за чудо-
ву квартиру, яку ми орендуємо, а ще —  за гарний 
коледж, де вчиться мій другий син. А  ще дякую 
св. Апостолу Юді-Тадею, який вислухав мої мо-
литви і випросив у Господа ласки для нас.

З повагою, Марія

 ДЯКУЮ ТОБІ, БОЖЕ!
Дякую Тобі, Матінко Божа! Слава Вам! Дя-

кую і  слава всім святим, зокрема: «Богородиці, 
що розв’язує вузли», Цариці небесній «Неспи-
та Чаша», св. Юді Тадею, св. Боніфатію, преподо-
бному Іпатію, Мойсею Мурину, Івану Кронштад-
ському, блаженному Якову Стрепу, св. Антонію 
Падевському.

А ще, велике спасибі отцю Ярославу Стеф’юку 
(тел.  0968534604) з  коломийського центру «За 
тверезість життя» —  за Вашу безцінну працю й 
молитви! За зцілення від тяжкої недуги пияцтва 
мого чоловіка Олега!!! Щиро вдячна!!!

Оксана, с. Мілієве, Вижницький р-н, 
Чернівецька обл.

УСІМ ПРАЦІВНИКАМ ЖУРНАЛУ 
«МІСІОНАР» ТЕЖ ДЯКУЮ 
ЗА ЧУДОВИЙ ЖУРНАЛ 
І МОЖЛИВІСТЬ ВИСЛОВИТИ 
ПОДЯКУ. НИЗЬКИЙ УКЛІН!!!
Від щирого серця із глибини моєї душі че-

рез часопис «Місіонар» хочу скласти подяку Го-
споду Богу, Ісусу Христу, Пречистій Діві Марії, 
св. Йосифу, Божому Милосердю, св. Юді-Тадею, 
св. Анні, св. Антонію, св. Шарбелю, отцю Піо, 
св. Герарду, Слузі Божому Митрополиту Андрею 
Шептицькому, душам в  чистилищі і  всім святим 
за вислухані молитви і щасливе народження моєї 
правнучки Меланії.

Дякую Тобі, Господи Боже, і  Тобі, Матінко 
Божа, за всі ласки і щедроти, які Ви зсилаєте на 
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нашу родину. Нехай буде благословенне ім’я Го-
споднє на віки вічні. Амінь.

Ліда Кулик 
с. Залужжя, Рогатинський р-н, Івано-

Франківська обл.

 ЩИРО ДЯКУЮ ОТЦЮ 
НЕБЕСНОМУ, АНГЕЛУ-
ХОРОНИТЕЛЮ, ПРЕСВЯТІЙ ДІВІ 
МАРІЇ ЗА ОДЕРЖАНУ ЛАСКУ 
І ПРОШУ ОПІКИ НАД МОЄЮ 
РОДИНОЮ. 
Дякую Юді-Тадею, Антонію Падевському, 

св. Марті і всім святим, кого просила. Щиро дя-
кую Серцю Христовому за посвяту, за довгі роки 
Апостольства. Нехай буде вічна честь, і  Слава, 
і Поклін, і подяка, і любов Найсвятішому Серцю 
Ісуса!

Марія,  
с. Старява, Старосамбірський р-н, 

Львівська обл.

 ДОРОГА РЕДАКЦІЄ ЧАСОПИСУ 
«МІСІОНАР»!
Висловлюю Вам щирі слова подяки за Вашу 

працю. Дякую святому Юді-Тадею за вислуха-
ні молитви. Я щиро молилася за одну рідну мені 
особу, яка шукала роботу.

Дякую святому за успішний пошук праці. 
Хочу подякувати йому за те, що він вислухав мою 
молитву і здійснив моє прохання.

Ольга, Львів

 ЗВЕРТАЮСЯ ДО ВАС ВІД ІМЕНІ 
МОЄЇ БАБУСІ КАТЕРИНИ ІЗ 
ЖОВКІВЩИНИ, ЯКА ХОЧЕ ЩИРО 
ПОДЯКУВАТИ МАТЕРІ БОЖІЙ, 
ІСУСУ ХРИСТУ, БОГОВІ ТА ВСІМ 
СВЯТИМ ЗА ТЕ, ЩО ВСІ ЇЇ ВНУКИ 
УСПІШНО ВСТУПИЛИ ДО ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 
А ДЕХТО ІЗ НИХ ВЖЕ ЗАКІНЧИВ 
НАУКУ ТА ПРАЦЮЄ —  ЗАВДЯКИ 
ЩИРИМ МОЛИТВАМ.
«Місіонар» —  це один із способів подяки. 

Хочеться, щоб більше людей вірили в таке добро, 
що стається з нами завдяки молитві: «Стукайте 

і вам відчинять». Якщо щиро молитися і сердеч-
но вірити у те, про що просите, Господь завжди 
вислухає і допоможе.

Думаю, завдяки молитвам моєї бабусі, моїх 
рідних та моїм, завдяки вірі, Бог вислухав нас і до-
поміг з нелегкою справою —  з навчанням!!!

Щиро дякую Матері Божій!
Катерина

 ХОЧУ ЗІ СВОЇМ ЗАКЛИКОМ 
ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ 
ЦЬОГО ПРЕКРАСНОГО ЖУРНАЛУ: 
«МОЛІТЬСЯ І ПРОСІТЬ, І ВИ 
ОБОВ’ЯЗКОВО ОДЕРЖИТЕ 
ЛАСКУ, ПРО ЯКУ ПРОСИТЕ». 
«СТУКАЙТЕ —  І ВАМ ВІДЧИНЯТЬ».
Хочу розповісти про ласку Ісуса Христа, Ма-

тері Божої і св. апостола чудотворця Юди-Тадея. 
Колись я вдарилася головою під балконом і довго 
відчувала болі, які не переставали. Коли стали ще 
більше турбувати, мене скерували до Львова зро-
бити знімок голови. Я дуже переживала, але мала 
надію на краще, бо багато просила заступництва 
у святих. Цього року, коли священики ходили зі 
свяченою водою по домівках, я попросила отця, 
щоб помолився мені над головою.

Люди добрі, хочете —  вірте, хочете —  ні, але 
розповідаю щиру правду. З того часу мене не тур-
бує біль. Дуже вдячна Ісусу Христу, Матінці Бо-
жій, св. Юді-Тадею. Звертаймося і молімося, про-
сімо —  і вони нас не покинуть. Молімося і вірмо! 
Не втрачаймо надії.

З повагою і любов’ю, Ганна

 ШАНОВНА РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 
«МІСІОНАР»!
Від щирого серця хочу подякувати за отри-

мані ласки і вислухані молитви до Святого Духа, 
апостола Юди-Тадея, святого Йосифа, Найсвяті-
шого Серця Ісусового.

Віддаю честь, поклін і славу Господу Богу за 
добре навчання мого онука і  збереження сім’ї 
моєї внучки. Дякую за вашу працю і  створення 
цього часопису.
З повагою, Ваша постійна читачка Ірина
с. Кривеньке, Чортківський р-н, Тернопіль
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ВІДПОВІДІ НА 
ГОЛОВОЛОМКУ «ПІД 
ХРЕСТ ТВІЙ СТАЮ», 
ОПУБЛІКОВАНУ 
У БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ:

1. Амос. 2. Риба. 3.  Добро. 
4. Лазар. 5. Чудо. 6.  Піст. 7. Гріх. 
8. Віра. 9. Молитва. 10. Сповідь. 
11. Злоба. 12. Хліб. 13. Дорога. 14. 
Голгота. 15. Киринейчик. 16. Ве-
роніка. 17. Жаль. 18. Христос. 19. 
Син. 20. Хрест. 21. Чоловік.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ 
НА ЧАЙНВОРД «ТРИ 
СВЯТИТЕЛІ» ЗА ЛЮТИЙ 
2017 РОКУ НАДІСЛАЛИ:
БАМБУРАК Андрій, 
м. Чортків, Тернопільська 
обл.
ГОМІЛКО Ігор, с. Городище, 
Зборівський р-н, 
Тернопільська обл.
СОЛОДЯК Олег, 
смт. Жвирка, Сокальський 
р-н, Львівська обл.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ 
НА ГОЛОВОЛОМКУ «ПІД 
ХРЕСТ ТВІЙ СТАЮ» ЗА 
БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ 
НАДІСЛАЛИ:
БЕЗПАЛЬКО Марія, 
м. Золочів, Львівська обл.
ДУБАН Христина, м. Львів
ХРУНЬ Ганна, м. Великі 
Мости, Сокальський р-н, 
Львівська обл.
ЦІСЕЛЬСЬКА Ореста, 
м. Золочів, Львівська обл.
ЯРИМОВИЧ Оксана, 
с. Крупське, Миколаївський 
р-н, Львівська обл.

У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Христос воскрес! Радійте, 
діти: біжіть у поле, у садок, збирайте зіллячко і квіти, 
кладіть на Божий хрест …! 7. Нема його тут, бо він во-
скрес, як ото сам прорік – євангелист …. 10. … нам Бог 
нове дає, минула вже неволя – свобідно серце в гру-
дях б’є, настала щасна доля. 13. Каже … із небес: Хри-
стос воскрес! 14. І … згадав те слово, що Ісус сказав 
був: «Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зречешся 
мене». 17. Йосиф Кишакевич – … пісні «Христос во-
скрес! Під неба звід». 20. Бо … прийшла з небес. Хри-
стос воскрес! 21. Якже настав …, усі первосвященики 
і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вби-
ти. 24. А наш жучок дуже ладний, а на жучку … гар-
ний. Грай, жучку, грай, небоже, най ти пан біг допо-
може. 25. Першого дня тижня … Магдалина прийшла 
до гробниці ранесенько, як ще не розвиднілось, аж 
бачить – камінь відкочено від гробниці.

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Христос воскрес! Радіє …, бо вже 
прийшла весна життя. 2. Христос воскрес, радіє враз 
неволений …. 3. Ученики мир співають, … і смуток 

забувають, слово Боже всім голосять і спасення їм 
приносять; а спасення йде з небес: Христос воскрес! 
4. Ще … німує, ще стелиться тьма, сторожа дрімає, пе-
чера німа. Марія – в чеканні, не йде сон до віч, минає 
в безсонні уже друга ніч (вірш «Воскресіння» о. Ва-
силь Мендрунь, ЧСВВ). 5. Ой …, весна – днем красна, 
що ж ти нам, весно, принесла? 8. Аж нараз прийшло 
кропило покропило, насварило: … хай буде всім сьо-
годні, бо це свята Великодні. 9. Але Ісус озвався до 
Петра: «Сховай … у піхву! Чашу, яку дав мені Отець, – 
чи не мав би я її пити?». 11. Було вже близько шостої 
години, і … по всій землі настала аж до дев’ятої го-
дини. 12. Християнський Великодній привіт: «… во-
скрес!». 15. Христос воскрес, веселий день, співає …, 
радіє світ. 16. Тоді відкрив їм …, щоб вони розуміли 
Писання. 18. Перше зілля, то шалвія, – то для дівчаток 
…. 19. Радуйтеся щиро нині, … дав щастя всій роди-
ні. 22. Над головою в нього прибито … за що його за-
суджено: «Це Ісус Цар Юдейський». 23. Запашною не-
хай буде великодня паска і довіку буде з Вами світла 
Божа …! 26. Місто, де Ісус зробив перше чудо.

КРОСВОРД  
«ПИСАНКА»

Підготувала Леся 
ШТИКАЛО

1
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НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗВЕРТАТИСЯ:
вул. Б. Хмельницького, 40  

м. Львів 79019
тел.: 0952602157, 0968267791,

(032) 255–46–45
www.missioner.com.ua
redakzia@missioner.com.ua

ПОЦІЛУНОК АНГЕЛА
Упорядник о. Йосиф Будай, ЧСВВ

У книзі описується про глибокий 
духовний світ душі блаженної Анжели, 
який вона намагалася передати бра-
там Францішканцям і всім хто шукав 
тісного єднання з Богом.

Книга може послужити Богопосвяче-
ним особам, катехитам і усім бажаю-
чим пізнати і полюбити Ісуса Христа.

ISBN978–966–658–377–5, 208 с., 120 х 
165 мм., м’яка обкл.

о. Артур Мілані

ВЕЛИКА ОБІТНИЦЯ
Розважання і приклади на дев’ять перших п’ятниць.

Поміж великими обітницями, що їх дало Пресвяте Серце Ісуса 
святій Марії Маргареті Алякок, особливої уваги заслуговує 
обітниця про ласку св. Причастя у дев’ять перших п’ятниць 
місяця. Саме ця «Велика Обітниця Христового Серця» і поясню-
ється в цій книжечці, щоб розбудити гаряче бажання прийняти 
ці повні любові запросини Христа вдатись до Його Милосердя. 
Розважання і приклади на перших дев’ять п’ятниць, молитви 
і акафіст до Найсолодшого Серця Ісусового. Для всіх вірних.

ISBN978–966–658–381–2, 176 с., 120 х 165 мм., м’яка обкл.

о. Василь Мендрунь, ЧСВВ

МОЛИТОВНІ РОЗДУМИ.
Книга 3

Багатолітній духовний досвід відомого місіонера, проповідника 
і поета о. Василя Богдана Мендруня, ЧСВВ, сповнений роздума-
ми глибоко пережитої молитви, став основою цієї книги. Таїнства 
життя Ісуса Христа взивають наше сумління до глибокого пі-
знання істин Бога, який щоденно скріплює нас. Автор запрошує 
читача особисто зустріти Господа та, піднявшись «серцем вгору», 
своє життя вчинити молитвою.

Третя книга о. Василя Богдана Мендруня, ЧСВВ «Молитовні 
роздуми» передає глибокі духовні роздуми про Церкву як Божу 
установу. Окрему увагу звернено на труднощі, випробування, 
виклики, які стають загрозою для віри християнина.

ISBN978–966–658–375–1, 432 с. іл., 170 х 215 мм., м’яка обкл.
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«Дорога до Емауса —  це неправильна дорога… Двоє учнів пішли нею вже 
після того, як почули звістку, що Ісус воскрес, від жінок та решти апо-
столів. Вони свідомо вибрали не вірити, свідомо вибрали віддалитися.

Тому Емаус може символізувати всі моменти нашого життя, які хо-
тів приховати час або ми. Ісусові важливо, щоб ми Його побачили саме 
в нашому Емаусі —  там, де ми Його ще не знали і не бачили; щоб ми зрозу-
міли, що Він усе одно там був, що Він досі там є, бачить, якими ми є, але 
не тікає, а ламає для нас хліб, ламає своє тіло. Полишає ідеальні дороги 
й стає на неправильні, хресні, страшні, наші… Він не стоїть як дорожній 
регулювальник, а каже: «Я піду з тобою в твій Емаус».

з біблійного курсу «Дабар»


