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о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

ÏÅÐÅÌÀÃÀÉÌÎ ÂIÉÍÓ 
ÑÈËÎÞ ËÀÃIÄÍÎÑÒI!

Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу у ваше нутро. 
Я вийму кам’яне серце з вашого тіла й дам вам серце тілесне. 

Я вкладу в ваше нутро Дух Мій і вчиню так, 
що ви будете ходити в моїх заповідях 

та берегти й виконувати мої установи. 
Я врятую вас від усіх ваших гидот; 

прикличу урожай і намножу його; 
не дам, щоб ви терпіли голод. 

(Єзекиїла 36:26,27,29)

Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі брати й сестри! Спаситель 
запрошує всіх людей доброї волі на свої дороги – отримати по-
легшення у щоденних труднощах, сумнівах, болях і бідах. Але не 
всі відгукуються, не всі хочуть вийняти кам’яні серця зі своїх гру-
дей... Світ сьогодні шукає миру, але хоче війни... Папа Франциск 
звертається до всіх людей зі здоровим глуздом: “Треба перемог-
ти культуру знищення, яка називає бомбу «матір’ю» і показує 
по телебаченні лише зло, бо це збільшує рейтинги. Настав час 
протистояти цьому, безстрашно перемагати війну силою лагід-
ності. У медіях ми бачимо лише погані новини, бо здається, що 
чим більше негативу в передачі, тим вищий вона має попит. Мені 
соромно через те, що бомбу назвали “матір’ю всіх бомб”. Але ж 
мама дає життя! А ця – сіє смерть! Називати це “мамою”? Що ж 
діється у світі?!» – риторично запитує Святіший Отець… Торгівля 
зброєю, поширення наркотиків, визискування через нелегальну 
працю, нищення довкілля, обмови, плітки – це все є «справжнім 
тероризмом», що нищить людську особу…

Щоб протистояти цим явищам, потрібна лагідність. «Бути 
лагідними й поміркованими не означає бути немудрими. Це 
означає говорити про речі мирно, спокійно, нікого не ранячи, 
шукати такі способи висловитися, які не завдають болю. Ла-
гідність – це одна з чеснот, якої ми маємо наново навчитися, 
віднайти у своєму житті», – підсумовує Папа.

Дорогі читачі, роздумуймо, де знайти такого еліксиру, щоб 
поділитися ним з іншими людьми, в яких хворіють душі!? Най-
перше почнімо з молитви й довіри до Бога. Скріплені Святим 
Духом, ми станемо стіною на захист Божих правд, Божих пла-
нів. І тоді “хвора більшість” не матиме сили побороти нас і всіх 
дітей Божих, які живуть із лагідним і сумирним серцем... Це 
підтверджує пробите Серце Спасителя... Адже розп’ятття на 
Голготі свідчить не про поразку й програш  – воно відкриває 
Любов, що перемагає зло та гріх. 

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ÌÎËÈÒÂÀ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÏÎÆÅÐÒÂÓÂÀÍÍß 
ÄËß ×ËÅÍIÂ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÀ ÌÎËÈÒÂÈ

О Божественне Серце Ісуса! 
У злуці з тим наміром, з яким 
Ти на землі віддавав славу Бо-
гові і тепер щоденно віддаєш 
у Пресвятій Тайні Євхаристії, 
жертвую Тобі через Непороч-
не Серце Пречистої Діви Ма-
рії 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 Рим-
ського, за святу Церкву, за на-
вернення грішників та в усіх 
намірах Апостольства мо-
литви, призначених на цей 
місяць і на сьогоднішній день.

Пресвяті Серця Ісуса і Ма-
рії, спомагайте святу Церкву 
та Україну!

Святий Йосифе, Покрови-
телю і Заступнику прияте-
лів Ісусового Серця, моли Бога 
за нас!

Святий Архангеле Михаїле, святий Миколаю, святий Володимире, 
святий Йосафате, заступники України, моліть Бога за нас!

ÌÎËÈÒÎÂÍÈÉ ÍÀÌIÐ ÄËß ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÀ ÌÎËÈÒÂÈ
ÍÀ ×ÅÐÂÅÍÜ

ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб народи рішуче прагнули покласти край 
торгівлі зброєю, яка є причиною багатьох невинних жертв

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Ось Серце, що так полюбило нас...
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ÌÎËÈÒÎÂÍÈÉ ÍÀÌIÐ ÄËß ÀÏÎÑÒÎËÜÑÒÂÀ
ÌÎËÈÒÂÈ ÍÀ ËÈÏÅÍÜ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: за наших братів, які відпали від віри, 
щоб вони через нашу молитву і євангельське свідчення знову 
віднайшли милосердну близькість Господа 

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Мета християнського життя по-
лягає не у щотижневому відвіду-
ванні храму, а в наших щоденних 
вчинках, через які ми як хрис-
тияни покликані пізнати Бога, 
служити Йому і жити з Ним, тим 
самим дбаючи про своє спасіння і 
спасіння наших ближніх.

Щодня ми зустрічаємо сотні 
людей. Серед них є чимало тих, 
хто втратив близькість Госпо-
да і відпав від віри. Розірвавши 
зв’язок із Христом, вони позбули-
ся справжньої радості, в їхньому 
серці – порожнеча. Тому завдання 
практикуючих християн  – допо-
могти повернути цю втрачену ра-
дість нашим ближнім.

У теперішній час байдужості 
суспільства до Бога потрібні свід-
ки, які б переконливо, власним 
життям робили видимим Єван-
геліє, пропагували захоплення 
Господом і красою Його творін-
ня. Сьогодні світ як ніколи по-
требує пробудження серця й ро-
зуму для життя з вірою, потребує 
християн, які покажуть людям 

милосердя Бога, Його ніжність, 
турботу й тепло. Кожен хрис-
тиянин має бути носієм Христа, 
щоби ті, кого ми зустрічаємо що-
дня, змогли відчути це тепло віри 
та радість від зустрічі з Ісусом.

Саме тому в цьому наміренні 
Папа закликає нас допомогти 
тим, хто втратив цей зв’язок із 
Господом,  – найперше молит-
вою, щоб люди, які занепали у 
вірі, знову віднайшли милосерд-
ну близькість Господа й красу 
християнського життя. Ми має-
мо вийти назустріч іншим  – на-
самперед тим, хто втратив віру. 
Ми повинні допомогти їм від-
найти Ісуса, який віддав за нас 
на хресті своє життя, а з Ним  – 
безумовну любов, яка завжди 
дає можливість розпочати все 
заново; щоб Його безмежне Ми-
лосердя торкнулося їх, а ми в та-
кий спосіб – через вчинки, слова 
і молитву – стали носіями мило-
сердя у світі, глибоко зраненому 
егоїзмом, погордою, пихою, не-
навистю й відчаєм.



№6 (290)

7
український
католицький
часопис 

ÌIÑÖÅÂI ÍÀÌIÐÈ ÍÀ ÙÎÄÅÍÜ ËÈÏÍß
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 сб Мч. Леонтія за цінування і пошану людського життя

2 нд Всіх святих українського народу;
† Ап. Юди, брата Господнього

за більше почитання українських святих 
в нашому народі

3 пн Сщмч. Методія, єп. Патарського за поширення набожності 
до Пресвятого Серця Христового

4 вт Мч. Юліяна Тарсійського за мир в Україні
5 ср Сщмч. Євсевія, єп. Самосатського за навернення КНДР
6 чт Мц. Агрипини за припинення ворожнечі в Сирії
7 пт ⊕ Різдво св. Івана Хрестителя за кращу долю українців
8 сб Прмч. Февронії за територіальну цілісність України

9 нд Прп. Давида Солунського за навернення осіб, одержимих розробкою 
ядерної зброї

10 пн Прп. Самсона, лікаря за людей, одержимих помстою
11 вт Перенес. мощей безсрр. Кира й Івана за охорону дітей від шкідливого інтернету
12 ср ⊕ Верх. апп. ПЕТРА І ПАВЛА за Католицьку Церкву в світі
13 чт † Собор 12-х апп. за місійну діяльність УГКЦ
14 пт Безсрр. і чудотв. Косми і Дам’яна за лікарів

15 сб † Покладення Ризи Пресв. Богородиці у Влахерні за подяку Пресвятій Богородиці 
за її покровительство

16 нд Мч. Якинта; св. Анатолія, патр. Царг. за тих, хто страждає за католицьку віру

17 пн Сщмч. Павла Гойдича; св. Андрія, 
єп. Критського; прп. Марти за місіонерів у Кореї

18 вт † Прп. Атанасія Атонського за християнську свідомість 
при відвідуванні богослужінь

19 ср Прп. Сисоя Великого за людей, які готуються вступити в подружжя
20 чт Прпп. Томи й Акакія за витривання в подружжі
21 пт Вмч. Прокопія за вірність у подружжі
22 сб Сщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського за подолання корупції у нашій державі
23 нд † Прп. Антонія Печерського за навернення грішників
24 пн Рівноап. Ольги, княгині Київської , мц. Євфимії за навернення Росії
25 вт Мчч. Прокла й Іларія; прп. Михаїла Малеїна за кращу долю людей, які живуть на Донбасі
26 ср Прп. Стефана Саваїта; Собор Арх. Гавриїла за правдиву віру в наших серцях

27 чт Ап. Акили за невиліковно хворих, 
за полегшення їхніх страждань

28 пт † Рівноап. Володимира Великого, 
князя Київського

за успішність суддівських реформ 
в нашій державі

29 сб Сщмч. Атеногена й 10-х його учнів за вірність держслужбовців 
українському народові 

30 нд Вмч. Маріни за повернення Криму 
й державну цілісність України

31 пн Мчч. Якинта й Еміліяна за терпеливість у важких обставинах

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËI ÍÀ ËÈÏÅÍÜ – 

ÌÓ×ÅÍÈÊÈ ÏÐÎÊË ÒÀ IËÀÐIÉ

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

25 липня вшановуємо па м’ять 
святих мучеників Прокла «пла-
кальника» і його племінника Іларія. 

Святі мученики Прокл і Іларій, уро-
дженці селища Каліпта поблизу Анка-
ри (сучасна столиця Турецької Респу-
бліки) постраждали під час гоніння за 
імператора Траяна (98–117). 

Першим був узятий під варту свя-
тий Прокл. Поставши перед правите-
лем Максимом, він безстрашно визнав 
свою віру в Христа. Правитель вирішив 
силою змусити святого підкоритися 
імператору й принести жертву язич-
ницьким богам. Під час тортур Прокл 
передрік Максиму, що скоро той сам 
буде змушений визнати Христа Істин-
ним Богом. Мученика примусили бігти 
за колісницею правителя, який пряму-
вав у селище Каліпт. Знемагаючи в до-
розі, святий Прокл молився, щоб Гос-

подь зупинив колісницю. Силою 
Божою колісниця зупинилася, і 
ніякі зусилля не могли зрушити 
її з місця. Максим сидів у ній, не-
мов закам’янілий, і залишався 
нерухомий доти, доки на вимогу 
мученика не написав своєю рукою 
хартію із визнанням Христа; тіль-
ки після цього колісниця з прави-
телем змогла продовжити шлях.

Осоромлений язичник жор-
стоко помстився святому Про-
клу: після страшних катувань він 
наказав вивести його за місто і, 
прив’язавши до стовпа, розстріля-
ти з луків. Воїни, які вели святого 
Прокла на страту, умовляли його 
підкоритися і тим зберегти своє 
життя, але святий сказав, щоб 
вони виконали те, що їм наказано.

По дорозі до місця вбивства їх 
зустрів племінник святого Прокла 
Іларій, який зі сльозами обняв дядь-
ка-мученика і теж визнав себе христи-
янином. Воїни затримали його і кинули 
до в’язниці. Святий мученик Прокл під 
градом стріл молився за своїх мучите-
лів і в молитві віддав свою душу Богові.

Святий Іларій, поставши перед суд-
дею, з такою ж безстрашністю, як свя-
тий Прокл, визнав себе християнином 
і після катувань був засуджений до 
смерті. Мученику зв’язали руки і за 
ноги волочили по місту, а потім обез-
головили. Сталося це через 3 дні після 
смерті його дядька, святого мученика 
Прокла. Християни поховали їх разом 
в одній могилі. 

Підготував о. Домінік Налисник, ЧСВВ   
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ÁÐÀÒÈ-ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÂÀÑÈËIßÍÑÜÊÎÃÎ 
IÍÑÒÈÒÓÒÓ ÂIÄÂIÄÀËÈ ÌIÑÖß 
ÇÀÐÎÄÆÅÍÍß ÂÀÑÈËIßÍÑÜÊÎÃÎ ×ÈÍÓ

Упродовж Світлого тижня бра-
ти-студенти першого-другого курсів 
Василіянського інституту філософ-
сько-богословських студій (ВІФБС) 
перебували у Білорусі  – відвідува-
ли місцях, пов’язані із заснуванням 
ЧСВВ. Так, брати мали можливість по-
бачити, де були перші монастирі Чину, 
що пов’язані із митрополитом Йоси-
фом Велямином Рутським і священ-
номучеником Йосафатом.

Цьогорічний традиційний василі-
янський студентський емаус (спіль-
нотний відпочинок студентів перших 
курсів ВІФБС з легким туристично-
краєзнавчим і музично-пісенним на-
хилом) видався неординарним і не-
традиційним. З нагоди 400-літнього 

ювілею Чину його було вирішено про-
вести на землях, які стали колискою 
та історичною батьківщиною ЧСВВ. 
Отже, можна здогадатися, що йдеться 
про Білорусь.

Поїздка видалася дуже насиченою 
і динамічною, оскільки за чотири дні 
було заплановано відвідати всі осно-
вні пункти, тобто ті міста на терито-
рії Білої Русі, в яких діяли монастирі, 
що в далекому 1617 році стали ядром 
Конгрегації Пресвятої Тройці Василі-
янського Чину (Новгородок, Жиро-
вичі, Битень, Мінськ). Крім того, був 
намір побачити Полоцьк і тамтешню 
катедру св.  Йосафата та Вітебськ, де 
той загинув мученицькою смертю у 
1623  році. Важливим моментом мали 
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стати зустрічі з громадами білорусь-
ких греко-католиків, які в далеко не-
простих умовах продовжують бути 
відважними свідками Христа. Але про 
все, як кажуть,– за порядком.

Щасливо, з Божою допомогою пе-
ребувши 4 години на білоруській мит-
ниці, ми нарешті почали мандрівку. 
Перше, що привернуло увагу (крім, 
звичайно, хороших платних білорусь-
ких доріг),  – на ці землі запізнилася 
весна. Холод і вітер, подекуди на без-
країх білоруських рівнинах ще лежав 
сніг. Наші мікроавтобуси вперто про-
стували вперед, долаючи кілометри, й 
ближче до півночі ми прибули до Ба-
ранович, де мали переночувати в ри-
мо-католицькому монастирі сестер-

місіонерок Святої Родини. Нас зустрів 
отець-диякон В’ячеслав, як виявило-
ся,  – наш невтомний і безстрашний 
провідник, та розповів, що завтра 
наша подорож розпочнеться з містеч-
ка Битень і що до нас має долучитися 
пані Ірина – екскурсовод.

Отже, зранку після Божественної 
Літургії ми вирушили в путь. У Битені 
на місці колишнього василіянського 
монастиря залишилася церква, збудо-
вана за ігуменства св. Йосафата в сти-
лі Віленського бароко (як і більшість 
храмів, які збудували василіяни). 
Нас зустрів місцевий православний 
батюшка, попереджений, що при-
їде група туристів-істориків з Украї-
ни (інакше нас могли б і не впустити 



№6 (290)

11
український
католицький
часопис 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

до церкви, адже з цим раніше були 
неприємності). Розповів про храм, де 
зберігається копія Жировицької іко-
ни Матері Божої і чудова пам’ятка бі-
лоруського іконопису  – запрестольна 
ікона Спасителя з XVII ст., або як його 
ще називають – Битенський Спас. Екс-
курсія вже закінчувалася, аж тут дия-
кон В’ячеслав несподівано попросив 
дозволу в отця, аби щось заспівати. 
І в нашому виконанні пролунав «Ан-
гел звістив Благодатній». Здивуванню 
отця не було меж, він запитав, звідки 
ми, чи, бува, не співаємо в хорі, роз-
питував про Львів і різні монаші чини, 
які там є, тобто потроху почав здога-
дуватися, хто ми. Показав нам альбом 
зі старими фотографіями (початок 
XX  ст.) монастирського комплексу, де 
є згадки про ігуменство св. Йосафата 
в Битені, та навіть продемонстрував 
репродукцію знаменитої картини із 
зображенням проповіді св. Йосафата. 
Дякувати Богу, все відбувалося мирно, 
і, доброзичливо попрощавшись, ми 
продовжили наше паломництво.

Далі ми поїхали в Слонім. У цьому 
місті в костелі св.  Андрія Первозван-
ного (зараз в ньому служать оо. капу-
цини), побудованому в 1490  р. в стилі 
Віленського бароко, перед копією чу-
дотворної ікони Жировицької Богоро-
диці відслужили молебень до Матері 
Божої. Тут же ми мали зустріч з греко-
католицьким архимандритом Сяргеєм 
Гаєком, який організовував нам пере-
бування в Білорусі. З його розповідей 
і зі слів брата-капуцина, який коротко 
виклав нам історію костелу, довідали-
ся, що в радянський час у ньому був 
склад солі, всі фрески й інтер’єр кос-
телу тоді знищено, а відбудовано його 
за два роки неймовірними зусиллями 
парафіян. Кожної суботи збиралося 
по 50 осіб і допомагали польським 
реставраторам у відновлювальних 

роботах, оскільки білоруські фахівці 
вважали, що реставрувати костел не-
можливо  – настільки він був знище-
ний. Зараз у святині збереглися тіль-
ки елементи давніх фресок, на яких 
зображено події Різдва Спасителя.

Далі наш шлях пролягав до Жиро-
вич. У селі нас зустрів передзвін роз-
кішного Успенського храму. Він є час-
тиною величезного монастирського 
комплексу, який почали зводити чен-
ці-василіяни в XVII  ст. Куполи храму 
в середині XIX  ст. були перебудовані 
в стилі московських православних 
церков. Тепер на території комплексу 
міститься Мінська духовна семінарія, 
питомець якої провів нам екскурсію. 
Розповідав він дуже професійно й гра-
мотно, навіть толерантно зазначив, 
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що монастирський комплекс буду-
вали монахи Василіянського Ордену, 
уніати, тому ці храми нагадують ла-
тинські костели. 

Взагалі цей семінарист, звичайно, 
думав, що перед ним – невоцерковлені 
історики, тому почав ставити нам різ-
ні запитання на кшталт «Чи знаєте ви, 
хто такі монахи?». Глибока тиша три-
вала кілька секунд. Тоді о.  В’ячеслав 
не витримав і, як то кажуть, «здав» 
нас, сказавши, що ми всі монахи, та ще 
й василіяни. Це пролунало як грім се-
ред ясного неба, семінарист довго не 
міг оговтатися, але, як не дивно, роз-
мова потекла в більш безпосередньо-
му руслі та без напруги. Семінаристи – 
всюди семінаристи, чи то у Львові, чи 
в Мінську (чи то пак в Жировичах), 
отож знайшлося багато спільного. Ми 
ще зайшли поклонитися нерукотвор-
ному кам’яному оригіналу Жировиць-
кої Богородиці, який, за переказами, 
об’явився біля старовинної липи, а те-
пер зберігається в Свято-Успенсько-
му храмі, й вирушили до наступного 
пункту – Новгородович.

Новгородовичі  – невелике село 
в далекій білоруській глибинці з 
дерев’яною маленькою церквою, пе-
ред якою самотньо красувалася по-
фарбована в жовтий колір лавка. Зда-
ється, тут затерлися всі сліди маєтку 
Веляминів, де відбувалася перша капі-
тула оновленого Чину. Їхали далі, повз 
неосяжні розлогі поля, а на тлі сірого 
похмурого неба  – розорана рілля, яка 
злилася в кольорі зі ще сплячими де-
ревами. Правда, трохи далі де-не-де око 
радують вічнозелені хвойні ліси, а по-
декуди рілля проростає зеленню жита.

Далі – Новогрудок. Пообідали в мо-
настирі сестер-назаритянок. Сестра 
розповіла захопливу історію свого 
згромадження і мучеництво 12 сестер 
під час Другої світової війни. 

Їдемо в Руту, де народився митро-
полит Йосиф Велямин Рутський. Село, 
розділене на дві частини – Горішню і До-
лішню, розташоване в горбистій лісо-
вій місцевості. На місці дому Рутського 
зараз пустир; всюди – тиша і спокій.

Наступного дня виїхали в Полоцьк. 
Спочатку мали зустріч із місцевим гре-
ко-католицьким священиком о. Олек-
сандром. Отець служить в дерев’яній 
церковці, яку збудував теперішній 
владика Венедикт Алексійчук. Зі слів 
пароха дізнаємося, що парафія дуже 
мала, більшість людей, які живуть у 
сусідстві, сприймають греко-католи-
ків як якусь підозрілу чужу секту. 

Після обіду ми вирушили до кате-
дри св.  Йосафата  – розкішного баро-
кового храму св.  Софії. В храмі зараз 
музей, а також відбуваються міжна-
родні фестивалі камерної музики. У 
підвалах ще збереглися рештки фун-
даменту давнього храму. 

Над берегом Двіни лежить камінь з 
поганських часів, на якому християни 
пізніше вирізали напис ІС ХС – НІ КА. 

Також відвідали храм св.  Єфроси-
нії Полоцької, де знаходиться її келія. 
Побачили стародавні фрески, які вра-
жають багатством барв, динамікою. 
На апсиді, як у Софії Київській, – Бого-
родиця Оранта і Христос, який роздає 
Євхаристію апостолам.

Далі ми поїхали у Вітебськ, ввечері 
помолилися Літургію у греко-като-
лицькому храмі, мали зустріч з пара-
фіянами і невеличкий концерт. Перед 
тим разом із місцевим парохом о. Дми-
тром відвідали храм Воскресіння, 
біля якого зазнав мученицької смер-
ті св.  Йосафат. Під храмом молилися 
«Ангел звістив Благодатній» і заспіва-
ли «Владико отче».

Увесь наступний день разом із бра-
том-редемптористом Сяргеєм Ганчаро-
вим ми провели у Мінську: відвідували 
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різні храми, а також Національну Бі-
лоруську бібліотеку, де експонуються 
різні стародруки, Євангелія, рукописні 
книги, починаючи з XII  ст. Ввечері на 
запрошення архимандрита ми спіль-
но з римо-католиками взяли участь у 
панахиді за упокій душі Гая Пікарда  – 
англійця, дослідника білоруської цер-
ковної музики, який деякий час жив 
і похований у Білорусі. Ця панахида 
відбулася під стінами костелу свв. Си-
мона і Єлени, який збудував на початку 
XX ст. Едвард Войнілович.

Останній день нашого паломни-
цтва видався дуже сонячним. Ми ви-
їхали до Бреста, й там в греко-като-
лицькому храмі св. Петра і Андрія нас 
зустрів парох  – о.  Ігор Сімха. Отець 
взагалі не знав, що ми приїдемо, але 
після літургії, ніби своїм давнім при-
ятелям, яких сто років не бачив, роз-
повів мало не всю історію своєї роди-
ни та покликання, запросивши братію 
на дуже смачний обід. Дружина паро-

ха, напевно, теж вже звикла до таких 
нестандартних ситуацій, оскільки, як 
виявилося, родина провадить актив-
ну благодійну діяльність, даючи при-
тулок різного роду біженцям. Взагалі, 
о.  Ігор  – людина дуже харизматична і 
весела, він розповідав масу анекдотів 
і одразу всім дуже сподобався. Отець 
супроводив нас до знаменитої Брест-
ської фортеці, яка для нас особливо 
цінна тим, що на цій території в дале-
кому 1596 р. була підписана Берестей-
ська (Брестська) унія.

Ми попрощалися з о.  Ігорем й ви-
рушили додому, збагатившись інте-
лектуально і духовно, а найважливі-
ше – отримавши живе свідчення віри 
та уроки відваги й мужності від над-
звичайно добрих і щирих білорусів, 
які в несприятливих умовах продо-
вжують бути стійкими і несхитними 
визнавцями Христової віри.

Бр. Димитрій Маршалик, ЧСВВ
світлини: о. Іпатій Ващишин, ЧСВВ
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12–14 травня у Василіянському 
інституті філософського-богослов-
ських студій ім. митрополита Йоси-
фа Велямина Рутського проведено 
студентську наукову конференцію 
на тему: «Митрополит Йосиф Ве-
лямин Рутський і реформа черне-

цтва Київської митрополії у XVII–
XVIII  століттях». На конференцію 
приїхали студенти всіх семінарій 
УГКЦ, а також представники Укра-
їнського Католицького Університе-
ту, чернеча спільнота Чину Найсвя-
тішого Ізбавителя і ченці-василіяни.

На відкритті конференції було за-
читано листи-привітання від Глави 
УГКЦ Блаженнішого Святослава, 
Протоархимандрита Василіянсько-
го Чину св. Йосафата о. Генезія Ві-
омара, ЧСВВ, Апостольського візи-
татора для греко-католиків Білорусі 
Архимандрита Сяргея Гаєка, а також 
звернення ректора Василіянського 
інституту отця-доктора Пантелей-
мона Трофімова, ЧСВВ.

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

У БРЮХОВИЧАХ ВIДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦIЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА МИТРОПОЛИТОВI ЙОСИФОВI 
РУТСЬКОМУ ТА МОНАШЕСТВУ КИЇВСЬКОЇ 
МИТРОПОЛIЇ XVII–XVIII СТОЛІТЬ
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Із доповідями виступили: доктор 
історичних наук, професор кафедри 
нової і новітньої історії України УКУ 
Ігор Скочиляс, доктор богослов’я з 
Тренто (Італія) о. Августин Баб’як, 
кандидат історичних наук, науко-
вий співробітник Інституту Історії 
Церкви УКУ Володимир Мороз, 
отець-доктор Павло Кречун, ЧСВВ, 
о. Корнилій Яремак, ЧСВВ, габіліто-
ваний доктор Жешувського універ-
ситету (Польща) Беата Лоренс, аспі-
рант УКУ Іван Альмес, магістр УКУ 
Марія Боровова, аспірантка УКУ 
Юліана Татьяніна. Кульмінаційною 
подією дня стала Архиєрейська Бо-
жественна Літургія, яку очолив Пре-
освященніший Владика Василій Ту-
чапець, ЧСВВ, екзарх Харківський.

У своїй гомілії Архиєрей, роздуму-
ючи над євангельським уривком, вка-
зав, що Ісус в Самарії подав приклад 

апостолам, як треба проповідувати: 
«Щоб вони йшли до тих людей, які є 
покинуті, погорджені й шукають Бога 
в житті». Цей заклик Христа Владика 
Василій скерував, зокрема, до монахів 
Василіянського Чину. На завершення 
гомілії він побажав присутнім семіна-
ристам і ченцям бути завжди готови-
ми проголошувати віру в істинного 
Бога всім, хто хоче почути про це. Осо-
бливо важливо, щоб «кожен через 
Святі Тайни й молитву міг повірити 
в Бога і поклонятися Йому в дусі й 
правді», – додав Екзарх. 

Студентська наукова конферен-
ція, присвячена митрополитові Йо-
сифові Веляминові Рутському та 
реформі чернецтва Київської ми-
трополії ХVІІ–ХVІІІ століть, закінчи-
лася святковим обідом.

За статтею студента ВІФБС брата Якова 
Шумила, ЧСВВ, для сайту vifbs.in.ua

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ



червень 2017

16
український

католицький
часопис 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

ÏÀËÎÌÍÈÖÒÂÎ ÄÎ ÐÈÌÀ
Â 150-ÒÓ ÐI×ÍÈÖÞ ÊÀÍÎÍIÇÀÖII 
ÉÎÑÀÔÀÒÀ ÊÓÍÖÅÂÈ×À

24 – 25 червня пройдуть святкуван-
ня 150-ї річниці канонізації Йосафата 
(Кунцевича) за участі Блаженнішого 
Святослава та єпископату УГКЦ

Іван (Йосафат) Кунцевич народив-
ся 1580 року в міщанській родині Гав-
риїла і Марії у княжому місті Володи-
мирі-Волинському. Він був охрещений 
у місцевій церкві св. Параскевії Іоній-
ської (П’ятниці). Дитинство й молоді 
роки Іван провів у рідному місті Воло-
димирі-Волинському.

В 1596 році, коли Іванові виповни-
лося 16 років, батьки віддали його на 
науку до купця Якинта Поповича у 
Вільно, однак, попри вмовляння на-
ставника, він все ж покинув купецьку 
справу, щоб стати «купцем небесних 
чеснот» і віддався на службу Богові.

1604 року Іван вступив до монас-
тиря Пресвятої Тройці у Вільні. Його 

прийняв і постриг у ченці сам Київ-
ський митрополит Іпатій Потій. При-
йняв чернече ім’я – Йосафат.

В 1609 році митрополит Іпатій Потій 
висвятив Йосафата Кунцевича на свя-
щеника. Своїми науками, добрими сло-
вами, милостинею Йосафат «притягав» 
до Київської Унійної Церкви велике 
число людей, які відрікалися схизми та 
ставали ревними католиками. Спосте-
рігаючи за великими успіхами святого 
чоловіка, вороги різними способами 
намагалися знайти в ньому якусь про-
вину чи недолік, а не побачивши нічого, 
з заздрості дали йому назву «душехват».

У 1613 році за наказом митропо-
лита Велямина Рутського Йосафата 
поставлено ігуменом Битенського мо-
настиря. В 1615 році Митрополит при-
значив його єпископом-помічником 
на Полоцький архиєпископський пре-
стіл. 1618 року, після смерті похилого 
віком архиєпископа Гедеона, Йосафат 
перейняв архиєпископство.

12 листопада 1623 року Йоса-
фата Кунцевича було вбито. Своєю 
мученицькою смертю він сприяв 
з’єднанню більшої кількості людей, 
ніж тяжкою працею за життя. Папа 
Урбан VIII 16  травня 1643 року при-
числив священномученика Йосафа-
та Кунцевича до числа блаженних. 
12  листопада 1644 року в Римі відбу-
лося перше святкування празника 
священномученика Йосафата Кунце-
вича. 29 червня 1867 року папа Пій ІХ 
урочистою буллою вписав священно-
мученика до числа святих мучеників.
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ЗАПРОШУЄМО НА ВIДПУСТ 
У ДОБРОМИЛI!

(ÕÐÀÌÎÂÈÉ ÏÐÀÇÍÈÊ ÏÅÐÅÎÁÐÀÆÅÍß ÃÍIÕ)

19 серпня
9.00      Утреня. Освячення води у криниці св. Василія Великого
10.45    Зустріч Блаженнішого Святослава (Шевчука) та інших єпископів
11.00    Освячення монастирського храму. Архиєрейська Свята Літургія. 
             Освячення овочів. 

Адреса: монастир отців  василіян (св. Онуфрія), м. Добромиль

ДОВІДКА
Добромильський монастир Святого Онуфрія Великого – василіянський мо-

настир у Добромилі, релігійна й національна святиня України. Монастирська 
дзвіниця в стилі бароко (1751) має статус пам’ятки архітектури національ-
ного значення. Інші будівлі монастиря і Церква Переображення Господа Нашо-
го Ісуса Христа (1705 – 1731) є пам’ятками архітектури місцевого значення. 
Монастир відомий Добромильською реформою Василіянського чину (1882), а 
також тим, що тут розпочинав своє чернече життя майбутній митропо-
лит УГКЦ Андрей Шептицький.

Монастир розташований за 4 км від Сліпої гори, на якій є Добромильський 
замок Гербуртів.
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  ÀÊÖIß «ÏÀÏÀ ÄËß ÓÊÐÀIÍÈ» ÐÅÀËIÇÓÂÀËÀ ÂÆÅ ÏÎÍÀÄ 
60 ÏÐÎÅÊÒIÂ ÃÓÌÀÍIÒÀÐÍÎI ÄÎÏÎÌÎÃÈ

Єпископ Ян Собіло, голова Технічно-
го комітету Ініціативи «Папа для Украї-
ни», під час брифінгу з нагоди відкриття 
Центру психологічної реабілітації дітей 
з поствоєнною травмою «Промир» в 
Слов’янську ознайомив присутніх з де-
талями перебігу акції на Сході України.

«Рівно рік тому, 24 квітня, відбула-
ся загальноєвропейська збірка для 
Украї ни, яку оголосив Папа Франциск, 
щоб допомогти подолати наслідки вій-

ськових дій на територіях Донецької та Луганської областей. Ініціатором цієї збірки є 
особисто Папа Франциск через Апостольську Нунціатуру (Посольство Святого Пре-
столу) в Україні. На сьогодні реалізовано вже понад 60 різних проектів гуманітарної 
допомоги, які охоплюють різні сектори: медицину, продукти харчування, засоби гігіє-
ни та одяг, відновлення пошкодженого житла та утеплення житлових приміщень, які 
залишилися без газу й опалення», – зазначив Ян Собіло.

За попередніми результатами, станом на квітень 2017 року в рамках реалізації Акції 
«Папа для України» на проекти було виділено близько 6 млн. євро, з них 30% витрачено 
на медикаменти та лікування, 35% – на продукти харчування, 25% – на відновлення житла 
й опалення впродовж зимового періоду та близько 10% – на одяг, взуття і засоби гігієни.

  ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÑØÀ ÄÎÍÀËÜÄ ÒÐÀÌÏ ÏIÄÏÈÑÀÂ ÓÊÀÇ 
ÏÐÎ ÐÅËIÃIÉÍI ÑÂÎÁÎÄÈ

Документ, зокрема, передбачає дозвіл релігійним організаціям підтримувати по-
літиків і займатися іншими видами діяльності, так чи інакше пов’язаними з політикою. 

НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

НОВИНИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ
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Його противники через це називають документ «суперечливим». Тим часом Трамп, 
виступаючи на церемонії в Білому домі, підкреслив, що «цей указ захистить свободу 
релігії і слова в США». За його словами, «він не дозволить податковому відомству пе-
реслідувати релігійні організації за політичні виступи».

«При моїй адміністрації свобода слова більше не буде зупинятися на сходах со-
борів, синагог та інших релігійних будівель. Уряд вже ніколи не переслідуватиме ре-
лігійні структури за вираження їхніх поглядів», – сказав Трамп.

Він також наголосив, що «США не займатимуться релігійною дискримінацією». 
«Ми ніколи не дозволимо, щоб віруючих піддавали насильству або переслідуван-
ням», – сказав президент.

При цьому Трамп підкреслив, що «ми захищаємо релігійну свободу для всіх».
Підписаний Трампом указ скасовує дію так званої «поправки Джонсона». Її вніс 

1954 року сенатор Ліндон Джонсон, який пізніше став президентом США. У ній гово-
риться, що церкви та інші релігійні структури будуть позбавлені податкових пільг у 
разі виступу за або проти тих чи інших політиків.

 ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÄÎÄÀÒÎÊ «ÊÀÒÅÕÈÇÌ ÊÀÒÎËÈÖÜÊÎI ÖÅÐÊÂÈ 
UA» ÄËß ANDROID

Отці домініканці підготували додаток «ККЦ UA», який має євангелізаційну мету й 
дає можливість глибоко пізнати зміст Катехизму Католиької Церкви. 

Працює з Android 4.0 і новішими версіями.
Як завантажити додаток? 
Крок перший: підключитися до інтернету, зісканувати QR-код.
Крок другий: відкрити браузер на своєму пристрої.

  ÇÍÀÉÄÅÍÎ ÂÈÊÐÀÄÅÍÈÉ «ÀÏÎÑÒÎË» IÂÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ, 
ßÊÈÉ ÕÎÒIËÈ ÏÐÎÄÀÒÈ ÄÎ ÐÔ

У вівторок, 25 квітня, в одному з рес-
торанів Києва провели спецоперацію, під 
час якої знайшли книгу. Чотирьох осіб, 
ймовірно причетних до викрадення, за-
тримали. Йдеться про зниклий майже рік 
тому стародрук «Апостол», який мали на-
мір продати до Росії.

Як повідомляє українська редакція ВВС, 
правоохоронцям довелося працювати під 
прикриттям. Вони представилися покупцями. 
Стародрук нібито хотіли продати за 150 тисяч 
доларів, але зійшлися на 100 тисячах.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ



червень 2017

20
український

католицький
часопис 

 CÏÈÑÊÎÏÈ ÀÂÑÒÐÀËII ÏÐÎÒÈ ËÅÃÀËIÇÀÖII ÅÂÒÀÍÀÇII
Католицькі єпископи Вікторії, що в Австралії, видали пастирський лист, в якому 

виступають проти узаконення самогубства з допомогою лікаря.
У листі йдеться про те, що «евтаназія та допомога в самогубстві є протилежними 

поняттями до турботи й опіки та представляють відкинення хворих і стражденних, 
літніх і вмираючих осіб». Єпископи закликають вірних діяти, щоб захистити людське 
життя та наголосити законодавцям на потребі паліативної опіки над смертельно хво-
рими особами.

   ÑÓÄ ØÂÅÖII: ÀÊÓØÅÐÊÈ ÏÎÂÈÍÍI ÏÐÎÂÎÄÈÒÈ ÀÁÎÐÒÈ

Суд у Швеції постановив, що акушерки 
зобов’язані робити аборти, а в разі відмови  – 
мусять звільнитися.

Минулого тижня Шведський апеляційний 
суд праці постановив, що лікарні мають пра-
во відмовити християнській акушерці Еллінор 
Ґріммарк у працевлаштуванні через те, що 
вона відмовляється проводити аборти. «При-
чина відмови полягає не у її релігійних переко-
наннях, а в тому, що вона не готова виконувати 
обов’язки, які є частиною її роботи», – йдеться 
у рішенні.

 ÂÀÆÊI ÏÈÒÀÍÍß. 
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÄIÒÅÉ IÇ ÂÀÄÀÌÈ – ÏÎÌÈËÊÀ ÁÎÃÀ?

ПИТАННЯ: Чим, якщо не помилкою Бога, можна пояснити народження дітей із 
вадами? Чи можна стверджувати, що Бог досконалий, якщо Він створює таку недо-
сконалість?

ВІДПОВІДЬ: Недосконалість, яка є в природі (й особливо в людині), не можна при-
писувати Богові: Він є абсолютною досконалістю. Всі ці недоліки походять від пер-
вородного гріха. Гріх позбавив наших прабатьків Божої благодаті, але не тільки: він 
частково порушив природний порядок.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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 ÏÀËÀÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊIÂ 
ÎÊËÀÕÎÌÈ ÍÀÇÂÀËÀ ÀÁÎÐÒ 
ÓÁÈÂÑÒÂÎÌ

Палата представників штату Оклахома 
в понеділок видала постанову, відповідно 
до якої аборт є вбивством, й розкритику-
вала Верховний суд США за рішення, яке 
дозволило жінкам робити аборти.

Постанова, прийнята шляхом голо-
сування без попередніх дебатів, не має 
юридичної сили. Однак це важливий 

крок у напрямку обвинувачення Верховного суду в «зловживанні владою і юрисдик-
цією» у справах «Roe v. Wade» та «Planned Parenthood v. Casey», що стали знаковими з 
огляду на те, що боронили право жінок чинити аборт.

   IÇ ÌIÑ ÊÐÀÑÈ – Â ×ÅÐÍÈÖI: ÂÈÁIÐ ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÜÊÎI ÊÐÀÑÓÍI

Двадцятирічна Есмеральда Со-
ліс Гонсалес викликала неабияке 
заківлення соцмереж. Уродженка 
міста Вале де Гваделупа після пере-
моги в місцевому конкурсі краси 
готувалася до участі в «Міс Мек-
сика  – 2016». Однак неочікувано 
дівчина вирішила змінити кар’єру 
моделі з постійним прагненням 
стрункості на життя у монастирі.

«Я була задоволена тим, що мала. Проте це неможливо порівняти із щастям, яким 
наповнив моє серце Бог», – розповіла екс-модель медіа.

Есмеральда каже, що хоче пізнати своє життя з іншого боку. Зараз дівчина вступи-
ла до новіціяту мексиканської філії сестер-кларисок.

«Шана цій прекрасній жінці. За відречення від цього світу, який, здебільшого, є 
матеріальним. За те, що присвятиться Тому, хто віддав за нас своє життя. Бажаю Вам 
всього найкращого і щедрого Божого благословення!» – написала в коментарі одна 
із читачок посту Міріам Мораліс. 

Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ
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ЗАЯВА CИНОДУ ЄПИСКОПІВ 
КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО ВЕРХОВНОГО
АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ 
З ПРИВОДУ «ОБ’ЯВЛЕНЬ» 
С. МАРІЇ БАРАН, ЯКІ ПОШИРЮЄ
О. АНТОНІЙ ГРИГОРІЙ ПЛАНЧАК

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Із 2004 року у двох монастирях 
УГКЦ – Святого Теодора Студита, що 
в Колодіївці Підволочиського району 
Тернопільської області, та Введення 
в храм Пресвятої Богородиці, що у 
Великих Бірках Тернопільського ра-
йону Тернопільської області, поши-
рювалися серед богопосвячених осіб 
і мирян так звані об’явлення і по-
слання. Стверджувалося, що одна із 
сестер, Марія Баран, «чує голос» Бога 
Отця, Бога Сина, Бога Духа Свято-
го, Пресвятої Богородиці й окремих 
святих. Деякі «послання» записував 
о. Антоній Григорій Планчак, який 
підтверджував їх вірогідність і похо-
дження від Бога, не маючи на це нія-
кого права і повноваження.

Протягом 2005–2015 років у зга-
даних монастирях було проведено 
кілька канонічних візитацій, під час 
яких виявлено багато порушень мо-
нашої дисципліни й порядку, було 
вказано шляхи усунення цих пору-
шень. Проте ані тодішні настоятелі, 
ані більшість ченців і черниць не 
прислухалися до вказівок церковної 
влади.

Для з’ясування й вирішення 
складних питань і проблем у цих мо-
настирях у 2015 році з благословен-
ня Блаженнішого Святослава, Глави 
і Отця УГКЦ, була здійснена ґрунтов-
на канонічна візитація, яку провели 
три єпископи: Михайло (Бубній), Ек-
зарх Одеський, голова Патріаршої 
комісії у справах монашества УГКЦ, 
Йосафат (Мощич), Єпископ-поміч-
ник Івано-Франківської архиєпархії, 
і Теодор (Мартинюк), Єпископ-по-
мічник Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії. Крім того, для вивчен-
ня змісту й правдивості «об’явлень», 
«голосів» і «послань» Блаженніший 
Святослав, за порадою Римської 
Апостольської Столиці, створив 
був спеціальну комісію з фахівців з 
цих питань, яку очолила с. Наталія 
Мельник, генеральна настоятель-
ка Згромадження сестер Пресвятої 
Родини, голова Ради вищих настоя-
тельок інститутів богопосвяченого 
життя УГКЦ. У своїх дослідженнях 
комісія керувалася критеріями, ви-
значеними спеціальним докумен-
том Конгрегації у справах доктрини 



№6 (290)

23
український
католицький
часопис 

віри 1978 року, що був опублікова-
ний у 2011 році.

Згадані вище групи фахівців, ви-
конуючи поставлене перед ними 
завдання, виявили в обох монасти-
рях факти великого зловживання 
духовним саном, що призвело до 
шкідливих наслідків для духовно-
го життя, психічного і фізичного 
здоров’я багатьох людей. Комісія 
не виявила жодних ознак того, що 
«об’явлення», чи «голоси», с. Марії 
Баран та інших сестер Монастиря 
Введення в храм Пресвятої Богоро-
диці мають надприродне походжен-
ня. Натомість було стверджено, що 
ті, хто їх поширює, маніпулюють по-
няттями чернечого послуху та духо-
вного проводу. Підтвердженням цих 
висновків є також дослідження, що 
не один раз проводилися упродовж 
останніх десяти років.

Тож прагнемо повідомити духо-
венство, монашество і мирян нашої 
Церкви, що ці «об’явлення» супере-
чать вірі та вченню Церкви, а також 
монашій традиції. Застерігаємо всіх 
вірних від їх використання для осо-
бистого духовного життя чи переда-
вання іншим.

Подаємо до загального відома, 
що с. Марія Баран і о. Антоній Гри-
горій Планчак не можуть більше 
від імені Церкви надавати духовний 
провід вірним і поширювати будь-
які «об’явлення» чи «послання».

Вважаємо, що з боку церков-
ної влади було б неприпустимим 
замовчувати ці зловживання. Від 
імені Української Греко-Католиць-
кої Церкви просимо пробачення у 
всіх тих, хто постраждав від обману 
«об’явлень» чи кому було завдано 

духовної кривди або шкоди психіч-
ному чи фізичному здоров’ю.

Найближчим часом буде вжито 
низку заходів для впорядкування 
життя та діяльності цих двох монас-
тирів відповідно до церковних зако-
нів і монаших правил та надано не-
обхідну допомогу богопосвяченим 
особам, які бажають провадити мо-
наше життя, налагодити відповідну 
чернечу духовність і дисципліну.

Запевняємо всіх, що ті кроки, які 
церковна влада зробила чи робить 
щодо згаданих монастирів, спря-
мовані на добро і захист людської 
гідності як членів самих монаших 
спільнот, так і тих, хто звертатиметь-
ся до цих богопосвячених інституцій 
по духовний провід.

Закликаємо вірних до молитви за 
згадані монастирі, що переживають 
ці труднощі, за Боже благословення 
для всіх, хто пов’язаний із ними, за 
благодать Святого Духа для подаль-
шого розвитку східного чернецтва в 
нашій Церкві.

Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного 

Архиєпископства УГКЦ
† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, у день Святого 

ісповідника Мартина, Папи Римського, 
27 квітня 2017 року Божого

З приводу цієї Заяви відбулася 
прес-конференція у Тернополі, про 
яку див. на сайті news.ugcc.ua.

На цьому ж сайті можна ознайо-
митися з коментарем Кир Василя Се-
менюка, Митрополита Тернопіль сько-
Зборівського УГКЦ.

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

У житті будь-якого суспільства іс-
нують певні явища, які тією чи іншою 
мірою становлять небезпеку для його 
нормального функціювання та роз-
витку. У низці цих проблем одне з 
центральних місць займає корупція.

Цим терміном окреслюють під-
купність і продажність державних, 
політичних і громадських діячів, а 
також урядовців і службовців дер-
жавного апарату з метою особис-
того збагачення чи інших прагма-

тичних цілей. Ця коротка дефініція, 
однак, не здатна передати масш-
табності закорінення цієї хвороби 
у повсякденному житті суспільства. 
Нею тотально просякнуті державна 
і судочинна влада, освіта й медици-
на, а також інші сфери людського 
існування на всіх своїх рівнях і роз-
галуженнях. Це явище набуло гло-
бального характеру, воно глибоко 
проникло в людське повсякденне 
життя.

ÏÎÃËßÄ ÖÅÐÊÂÈ 
     ÍÀ ÊÎÐÓÏÖIÞ



№6 (290)

25
український
католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Душпастирська конституція про 
Церкву в сучасному світі «Gaudiumet-
spes» вчить, що одним із важливих 
завдань Церкви є місія морального 
оцінювання тих справ, які стосують-
ся основних прав особи і спасіння 
душ (1, 76). А оскільки, як вже було 
сказано, корупція призводить до 
руйнівних наслідків для життя ціло-
го суспільства, Церква не може не 
висловитися щодо цієї його вади.

У Катехизмі УГКЦ «Христос  – 
наша Пасха» зазначено, що «коруп-
ція  – суспільно небезпечне явище, 
а з християнського погляду  – гріх. 
Влада, якій притаманний цей порок, 
втрачає своє призначення, перестає 
бути представником і захисником 
громадян, перетворюючись у за-
грозу для них» (2, 967). Як бачимо, 
корумповане керівництво держави 
суперечить ідеалові автентичного 
завдання будь-якої влади. Це за-
вдання Митрополит Андрей Шеп-
тицький у своїй праці «Як будувати 
Рідну Хату» формулює так (правопис 
цитатизбережено): «Керівна влада 
має за мету служити публичному до-
бру, зберігати й боронити природної 
і правильної свободи громадян, ро-
дин і всіх стоваришень […], які від-
повідають потребам людини і її сво-
боді […]. Для збереження природної 
та правильної свободи громадян ке-
рівна влада встановлює справедливі 
закони, непротивні Божому праву і 
загальному добру, та безстороннє й 
незалежне судівництво, яке присто-
совує загальні закони до поодино-
ких випадків і розмежовує взаємні 
права й обов’язки громадян» (3, 9).

«Кожен громадянин має обов’я-
зок співпрацювати з цивільною 
владою для добра суспільства в дусі 

правди, справедливості, солідарнос-
ті й любові»

Справді від Бога є тільки та вла-
да, для якої пріоритетом є загальне 
добро ввірених їй людей. Так сказа-
но в третьому розділі Катехизму Ка-
толицької Церкви під назвою «Жит-
тя у Христі». Там йдеться також про 
те, що підвладні повинні вважати сво-
їх керівників представниками Бога, 
який настановив їх слугами своїх да-
рів. Кожен громадянин має обов’язок 
співпрацювати з цивільною владою 
для добра суспільства в дусі правди, 
справедливості, солідарності й любо-
ві. Однак у випадку, коли вимоги ци-
вільної влади суперечать вимогам мо-
рального порядку, основним правам 
людини або вченню Євангелії, тоді 
сумління громадянина зобов’язує 
не виконувати цих приписів (4, 1901–
1904). Різноманітні зловживання вла-
ди, які завдають шкоди суспільству, є 
достатньою причиною для вияву не-
довіри з боку громадян.

Доволі часто, проте, на цю про-
блему дивляться односторонньо. 
У вже цитованому Катехизмі УГКЦ 
«Христос  – наша Пасха» зазначено, 
що «рівень корупції є суспільним 
показником морального стану сус-
пільства в цілому та кожної окремої 
особи як члена суспільства. Коруп-
ційну дію вчиняють як ті, що вима-
гають хабаря та приймають його, 
так і ті, що пропонують хабар і дають 
його» (2, 966). Цей пункт з Катехизму 
УГКЦ вказує нам на один дуже важ-
ливий нюанс. Поширеною є думка, 
що корупціонери  – це лише пред-
ставники влади, які виступають у 
ролі приймачів різноманітних хаба-
рів, послуг, подарунків тощо; однак 
водночас корупціонерами є також ті 
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громадяни, які виявляють ініціативу 
у здійсненні корупційної дії. Отже, 
явище корупції є двостороннім, тоб-
то таким, в існуванні якого винуваті 
обидві сторони. Цю правду Церква 
завжди доносить до своїх вірних.

«Просякнуте корупцією 
суспільство є байдужим 
до долі окремої людини»
Папа Франциск, розуміючи акту-

альність цієї проблеми в наш час, не-
одноразово звертався до цілої Церк-
ви з повчальним словом. Ще будучи 
архиєпископом Буенос-Айреса, він 
присвятив темі корупції цілу книгу з 
промовистою назвою «Зцілитися від 
корупції». У ній знаходимо думку про 
те, що скорумпована особа не знає ні 
братерства, ні приязні, для неї існу-
ють лише співучасники (5). Цей по-
рок руйнує справжні людські стосун-
ки і все те, що в них є найкраще. Він 
зачиняє людину у в’язниці власного 
егоїзму та користолюбства.

Отже, явище корупції набуло сьо-
годні глобальних масштабів, поши-
рилося практично на всі сфери люд-
ського співжиття. За своєю природою 
воно є абсолютно деструктивним. 
Просякнуте корупцією суспільство 
стає байдужим до долі окремої лю-
дини. Тaким чином, руйнуються між-
людські відносини, перетворюючись 
виключно на споживацькі. Коруп-
ційний вчинок сприймається як нор-
ма врегулювання тої чи тої ситуації, 
втрачається відчуття справедливості 
й чесності, натомість з’являється пе-
реконання, що можна отримати все, 
чого тільки забажаєш. На перший 
план виходить власна вигода, якої 
слід домогтися будь-якою ціною.

«Для Церкви найпершими 
засобами протидії корупції є 
проповідь слова і обов’язок 
молитви»
Тому місія Церкви полягає саме в 

тому, щоб належним чином поясни-
ти, у чому саме полягає гріховність 
цього явища, а також, відповідно до 
своїх можливостей, зробити все для 
протидіяння корупційній системі. 
Для Церкви основними засобами в 
цьому контексті є проповідь слова 
і обов’язок молитви. Всі, хто беруть 
участь в грісі корупції, повинні усві-
домити, що зцілення від цього упад-
ку та преображення людського сер-
ця можливе тільки через визвольну 
силу Божественної благодаті та від-
критість людини до Бога, який мило-
сердиться над нею. Тому Церква кли-
че своїх вірних до навернення задля 
подолання цього зла через витрива-
лу співпрацю з благодаттю Святого 
Духа, який здатний очистити люд-
ське серце і таким чином відновити 
«лице Землі» (пор. Пс. 104, 30)(5).

Бр. Стефан Дуда, ЧСВВ

Використана література:
1. Документи Другого Ватиканського 

Собору (1962–1965): Конституції, декрети, 
декларації. Коментарі, Львів: Свічадо 2014.

2. Катехизм УГКЦ «Христос  – наша 
Пасха», Львів: Свічадо 2012.

3. А. Шептицький «Як будувати Рідну 
Хату», Львів: Ґердан 2003.

4. Катехизм Католицької Церкви, 
Львів: Місіонер 2002.

5. Послання Синоду Єпископів Києво-
Галицького Верховного Архиєпископства 
УГКЦ про подолання моральної недуги ко-
рупції (news.ugcc.ua).



№6 (290)

27
український
католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Життя святої Терези було нелегке, 
але вона переборювала себе й усміха-
лася навіть тоді, коли їй важко було це 
робити...

«Я не проміняла б і десяти хвилин 
любові до ближнього на тисячу років 
світських забав».

Як добре, що є святі, вірні наші 
друзі, що завжди чують наші молитви 
і нам допомагають. Вони вже в небі, 
насолоджуються вічним щастям і мо-
ляться до Бога, щоб і ми були щасли-
вими навіки.

І що може бути краще, ніж так, як 
вони, осягнути вічну радість у Царстві 
Божому. Є багато хороших шляхів, але 
треба вибирати найкращі й не барити-
ся, бо земне життя дуже коротке.

Свій вибір зробила свята Тереза з 
Лізьє, яку 1997 року Святіший Отець 
Іван Павло II оголосив Учителем Все-
ленської Церкви.

1888 року, коли їй було п’ятнад цять, 
вона вступила до згромадження босих 
кармеліток Пресвятої Діви Марії. Це 
монастир, що вирізняється особливо 
строгим уставом. Та вибір дівчини – це 
не монастир сам по собі, а злука з Ісу-
сом Христом, якого мала Тереза люби-
ла з раннього дитинства. Найважливі-
шим є те, що ця свята робила звичайні 
речі з великою Божою любов’ю. Вона 
«старалася, щоб усі її вчинки подоба-
лися Ісусові».

Прочитавши твір святої, можна 
значною мірою збагнути величаве ба-
гатство її життя. Про цінність цієї кни-
ги свідчить вже те, що за коротке жит-

тя на Землі (трохи більше 24-х років), 
не маючи богословської освіти, свята 
Тереза удостоїлася стати Вчителем 
Вселенської Церкви – третьою жінкою 
з таким титулом.

ÏÐÅÑÂßÒÅ ÑÅÐÖÅ ÕÐÈÑÒÎÂÅ
I ÑÂßÒÀ ÒÅÐÅÇÀ 
     ÂIÄ ÄÈÒßÒÊÀ IÑÓÑ
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Свята Тереза доводить своїм жит-
тям: усе, що нам потрібно,  – це зрос-
тати в Божій любові; любити завжди і 
всюди; не обов’язково бути дуже вче-
ним, чинити «великий» героїзм, щоб 
бути святим; не спосіб вираження 
любові є найважливішим, сама любов 
є ціллю і засобом: «Любов дала мені 
ключі до мого покликання. Я зрозу-
міла, що любов містить у собі всі по-
кликання, що любов є всім, огортає 
всі часи і місця. Моє покликання – це 
любов!» (Рукопис Б 3 v).

Люди мають неоднакові можливос-
ті й таланти, вони потрапляють у різні 
ситуації, терплять, але ніхто і ніщо не 

може завадити людині любити, якщо 
вона щиро цього бажає. Тереза праг-
нула великих подвигів: бути мучени-
цею, як святі апостоли, місіонеркою, 
покірною, як святий Франциск із Аси-
жу. Але монахиня була самітницею, 
тож любила так, як могла  – просто 
чинила Божу волю. І згодом її оголо-
шено покровителькою місій на рівні 
зі святим Франциском Ксаверієм, ве-
ликим місіонером, європейцем, який 
проповідував у Індії та країнах Східної 
Азії. Він уперше приніс християнство 
в Японію. Тереза у земному житті була 
мало кому відома, але тепер вона  – 
одна із найвідоміших святих.
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Життя святої було нелегке, але 
вона переборювала себе й усміхалася 
навіть тоді, коли їй важко було це ро-
бити. Попри холод, важку хворобу та 
багато інших труднощів, Тереза дару-
вала себе людям.

За 24 роки Тереза пережила багато 
терпінь, духовних і фізичних випробу-
вань, зокрема, смерть матері, коли ді-
вчинці було чотири з половиною роки, 
важку недугу в дитинстві, розлуку зі 
сестрою, серйозні перепони на шляху 
до чернецтва, суворий монастирський 
устав, холод, важку хворобу любого бать-
ка, а також власну недугу – туберкульоз.

Як молода й красива дівчина, жи-
вучи в матеріальному достатку, змогла 
покинути світ і нести такі тяжкі хрес-
ти? Чому вона так чинила? Відповідь 
проста: тому що вона любила. Завдя-
ки любові чоловіка до жінки, матері 
до дитини, батька до сім’ї, патріотів 
до Батьківщини у світі здійснено дуже 
багато геройських вчинків. Маючи 
вільний вибір, люди віддавали себе ін-
шим, бо любили. Єдина причина всіх 
добрих діл – це Пресвяте Серце Ісуса. 
«Бог бо так полюбив світ, що Сина сво-
го Єдинородного дав, щоб кожен, хто ві-
рує в нього, не загинув, а жив життям ві-
чним» (Йо 3, 16), а також: «Він задля нас, 
людей, і нашого ради спасіння зійшов із 
небес, і воплотився з Духа Святого і Ма-
рії Діви, і став чоловіком. І був розп’ятий 
за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був 
похований…» (Символ віри).

Тереза могла вибрати для себе інше 
життя, легші заняття, але вона люби-
ла Ісуса, отож багато думала й говори-
ла про Нього, але особливо любила з 
Ісусом розмовляти. Її улюбленою кни-
гою було Євангеліє, в якому описано 
життя нашого Господа, там   – Його 
слова, якими Він звертається до нас.

Коли хтось когось сильно любить, 
тоді думає про нього якомога часті-

ше, намагається з ним перебувати і 
спілкуватися, старається якнайкра-
ще його пізнати. Тож Євангелія  – це 
джерело, з якого живилися всі свя-
ті християни. Наша свята, Учитель 
Церкви, так пише про цю святу кни-
гу: «На моєму серці завжди спочиває 
Євангеліє, з яким я ніколи не розлу-
чаюся… Тільки-но скерую погляд на 
Євангеліє, одразу дихаю прекрасни-
ми ароматами Ісусового життя і знаю, 
який я повинна вибрати бік. Ця зо-
лота книга – мій найдорожчий скарб» 
(пор. TDL193).

Пресвяте Серце Ісуса гарантує лю-
дині спокій і радість, знищує недобру 
тривогу й дає святий страх Божий, що 
веде до миру та любові. Коли людина 
досконало злучена з Божим Серцем, 
вона в безпеці, готова терпіти, палає 
любов’ю і нічого не боїться, окрім 
гріха. У такій злуці вона якнайкраще 
шукає, знаходить і виконує найсвяті-
шу Божу волю, і тільки їй радіє. Для 
цього потрібне дитинне довір’я, яке 
було в Терези і всіх святих. Це довір’я 
настільки важливе, що слова «Ісусе, 
довіряю Тобі» є на образі Божого Ми-
лосердя, а слово «віра» дуже пошире-
не у християнстві та має надзвичайно 
глибокий зміст. Господь часто каже: 
«Віра твоя спасла тебе». Віра в те, що 
для Бога немає нічого неможливо-
го, Він є Всемогутній і безмежно Ми-
лосердний, любить усіх людей, тому 
мене обов’язково спасе, якщо я буду 
робити те, що Він хоче.

Отож не треба боятися, що наш ви-
бір не буде найкращим, головне, щоби 
він був добрим, і ми його реалізували. 
Тоді це точно подобатиметься Бого-
ві. Ми завжди можемо любити  – і це 
наше щастя.

Тарас Шмігель
Із серії «Духова традиція Кармелю»
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Кожне століття має свої цінності 
та ідеали  – своєрідні «стовпи» люд-
ської думки, які не тільки існують 
у масовій (під)свідомості, а й вико-
ристовуються політичними та со-
ціальними інститутами як частина 
їхньої пропаганди  – як несвідомої, 
так і цілеспрямованої. І ХХІ століт-
тя не стало тут винятком. Одним із 
таких «стовпів» сьогодення є інди-
відуалізм з його культом людини, її 
унікальності, неповторності, її пра-
ва на свободу, зокрема, на свободу 
думки, яка повинна відрізнятися від 
думок інших, а також із різким про-
тиставленням індивідуальності сус-
пільству та закликами противити-
ся поглядам цього суспільства (так 
званого «стада»), намагатися від-
різнятися та розвивати себе неза-
лежно від оточення. Така тенденція, 
безперечно, має як позитивні, так і 
негативні аспекти, тому неможливо 
однозначно судити про неї, навіть 
знаючи причини її виникнення.

ХХ століття вважається століттям 
звільнення. Падіння останніх абсо-
лютних монархій, демократичні й 
соціалістичні революції, панування 
тоталітарних режимів та боротьба 
проти них, сексуальна революція, 
поява абсолютно нових видів мис-
тецтва  – починаючи від авангар-
ду та експресіонізму й закінчуючи 
поп-артом та всеобіймаючим по-
стмодернізмом, який відмовлявся 
однобічно трактувати істину,  – все 
це врешті-решт дало людям омріяну 

свободу, якої так прагнули гуманісти 
всіх часів. І тепер, коли в більшості 
країн світу при владі перебувають 
демократичні режими, релігію від-
окремлено від держави, скрізь па-
нує мультикультуралізм і толерант-
ність, вони можуть вільно виявляти 
свій світогляд, думки та позицію, 
змінювати їх і поширювати, й ні хто 
нікого не позбавлятиме волі, не дис-
кримінуватиме (звісно, якщо це в 
межах закону) та не вимагатиме до-
тримуватися певних догм. А такий 
порядок, своєю чергою, вимагає 
закріплення в людській свідомості 
права бути собою, непересічною й 
оригінальною індивідуальністю, та 
обов’язку поважати думки інших і 
не намагатися переконувати їх у сво-
їй правоті. Плюралізм думок та від-
сутність істини  – такими є основні 
концепції сучасного суспільства.

За таких умов і виникла нова фор-
ма релігійного світогляду. Окрім ціло-
го спектру релігій, сект, нових учень, 
починаючи від традиційних, як-от 
християнство чи іслам, і закінчую-
чи синкретичними, пародійними та 
деструктивними культами, що враз 
стали доступними для сповідування 
кожному, чимало людей відчули мож-
ливість вільно трактувати вчення 
різних конфесій, комбінувати їх, від-
кидати непотрібні догмати (зазвичай, 
ті, які їх обтяжують або щось заборо-
няють), а то й повністю відходити від 
будь-якої релігії та індивідуалізувати 
стосунки з Богом. Такий ліберальний 

IÒÑÈÇÌ: 
ÑÂÎÁÎÄÀ ×È ËÅÃÊÎÂÀÆÍIÑÒÜ?
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тип світогляду прийнято називати 
ітсизмом. Сам термін походить від ні-
дерландського слова «iets», яке пере-
кладається як «щось», «дещо». Власне 
в Нідерландах у 1996 році це слово 
було вперше зафіксовано для позна-
чення явища, суть якого полягає в 
тому, що люди втрачають інтерес до 
церкви, але все одно вірять в «невідо-
му вищу силу». За даними «Соціаль-
но-культурного відліку», в тому ж році 
близько 22% людей саме так охарак-
теризували свій релігійний світогляд, 
порівняно з 2% у 1991 році. А в 2004-му 
вже 40% читачів газети «Trouw» ви-
знали себе ітсистами. Можна сміливо 
стверджувати, що ітсизм з кожним 
роком стає все більш і більш попу-

лярним, причому не тільки на Захо-
ді, а й в Україні. Ясна річ, найбільше 
він приваблює підлітків та молодь, 
які вбачають у ньому альтернативу 
як традиційним релігіям їхніх бать-
ків, так і атеїзму, що дає можливість 
водночас вірити в Бога і бути вільним 
від будь-яких обов’язків та обрядів, а 
крім того, розвивати власну індивіду-
альність – те, чого молоді люди, влас-
не, й прагнуть.

Безперечно, ітсизм не є однорід-
ним явищем. Погляди різних людей 
можна охарактеризувати як теїзм, 
деїзм, пантеїзм, дехто зі своїм визна-
ченням Бога як «якоїсь невідомої 
вищої сили» близький до агности-
цизму. Ставлення до релігій також 
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неоднакове. Одні полюбляють спе-
кулювати на темі відмінності між 
вірою й релігією та твердити, що 
остання створена з комерційних 
причин або для того, щоб контролю-
вати суспільство, тобто викривляє 
розуміння Бога. Інші ж, навпаки, як і 
прихильники нью-ейджу, вважають 
всі релігії різними шляхами, які ве-
дуть до однієї мети, та, на відміну від 
них, не намагаються з них щось чер-
пати. Однак чимало ітсистів все ж 
змушені жити, дотримуючись норм 
поширеної в суспільстві релігії, – хто 
через прихильність до традиції, а 
хто через обставини в сім’ї та краї-
ні, коли виявлення своїх справжніх 
поглядів може не тільки погіршити 
стосунки з найближчими, а й викли-
кати проблеми із законом. А все це, 
як наслідок, може спричинити ще 
більшу неприязнь до релігії та по-
силити індивідуалізацію стосунків з 
Богом. Та чи справді це так?

Ітсисти часто стверджують, що 
мають свій власний шлях до Бога. Але 
чим в їхньому розумінні є цей шлях? 
Вірячи лише у Вічний Абсолют, який 
часто постає таким, яким його хочуть 
бачити вони самі, не маючи сформо-
ваного уявлення про Божественне 
Одкровення та вічне життя, вони, 
отже, не мають чіткої духовної мети. 
Сам факт буття Бога не спонукає по-
слідовників релігійного лібераліз-
му до тих чи інших дій поєднання 
з ним після своєї смерті, адже у них 
нема жодної методології, а значить, 
і нема поняття гріха. Є лише мораль, 
яку, знову-таки, визначають люди, а 
не Бог. Отже, відсутність сакральних 
законів та обрядів ускладнює духо-
вний розвиток цих людей, бо вони не 
тільки не мають орієнтиру, а й просто 

забувають про Творця у своєму осо-
бистому житті без цих дороговказів. 
«Я вірю в Бога», – каже така людина 
й більше не згадує про нього, бо нема 
потреби. Ітсист не молиться, не чи-
тає Святого Письма, не бере участь у 
Літургії та Святих Тайнах. До Господа 
ж він звертається тоді, коли вини-
кає якась проблема, й то не завжди. 
Адже людина, яка звикла в усьому 
покладатися на себе, не звертати-
меться по допомогу ні до кого – мов-
ляв, не варто турбувати Бога зайвий 
раз, а різні духовні вчителі не підка-
жуть правильного шляху. Такий ін-
дивідуалізм надто віддаляє ітсистів 
від інших людей морально та зали-
шає їх сам-на-сам зі своїми духовни-
ми проблемами.

Свобода  – це відповідальність, а 
ітсизм – це прагнення втекти від від-
повідальності, спростивши уявлення 
про Бога та віддалившись від Церкви, 
до кінця не пізнавши її суті. Функція 
ж Церкви, окрім безпосереднього 
спілкування з Живим Богом, полягає 
саме в тому, щоб згуртувати людей, 
дати їм відчути себе в колі однодумців 
і наставників  – священиків та бого-
словів, які завжди готові порадити й 
допомогти у скруті, пояснити невідо-
ме, навчити та вказати шлях до Цар-
ства Небесного. А ітсисти орієнтують-
ся лише на себе і на власні сили, на те, 
що встояти в боротьбі зі спокусливим 
світом їм допоможе тільки власна 
воля і совість. Звісно, кожен може 
сказати, що релігія орієнтована на 
слабких людей, а сильні вибирають 
індивідуалізм. Нехай. Але хто тоді їм 
допоможе у моменти падіння?

Михайло Цихульський,
 студент ЛНУ ім. І. Франка
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ÀÊÓØÅÐÊÀ 
    Ç ÀÓØÂIÖÀ

«Коли людина щойно прокинулася, їй, зазвичай, вдається правильно по-
трапити ногою тільки в один капець. Якщо маму вночі викликали, вона, 
власне кажучи, часто в одному капці й вибігала», – пригадує син Станісла-
ви Лещинської, Броніслав. «Вона молилася до Матері Божої так: “Надягни 
хоча б один черевичок, але прийди з допомогою!”. Мама казала, що ніколи не 
була розчарована», – веде далі він. 

ДОКУМЕНТИ В БАНОЧЦІ 
З-ПІД ЗУБНОГО ПОРОШКУ
Станіслава Лещинська народилася 

1896 року в Лодзі. Коли їй було 12 років, 
батьки вирішили перебратися до Ріо-де-
Жанейро. Там дівчинка вивчила німець-
ку і португальську мови; через багато 
років це врятувало їй життя. У 1916 році 
Станіслава вийшла заміж за Броніслава 
Лещинського, друкаря з Лодзі. Через чо-
тири роки подружжя переїхало до Вар-
шави, де Станіслава почала навчання у 
школі акушерства. Разом вони виховали 
четверо дітей: Сильвію, Броніслава, Ста-
ніслава, Генрика. 

Коли почалася Друга світова війна, 
подружжя взялося допомагати євреям, 
через що гестапо заарештувало всю ро-
дину. Двоє синів потрапили до табору 
Маутхаузен-Ґузн, Станіславу з дочкою 
вислали до Аушвіц-Біркенау. Чоловік 
акушерки загинув під час Варшавсько-
го повстання. Станіславі надзвичайно 
пощастило: в  баночці з-під зубного по-
рошку їй вдалося зберегти німецькі до-
кументи, що підтверджували її фах. Не-
зважаючи на величезний ризик, вона 
пішла до доктора Менґеле, про якого 
ходила жахлива слава (однак про якого 
Станіслава не сказала ніколи жодного 

злого слова!), і запропонувала свою до-
помогу для породіль. 

Згодом вона писала в книжці «Рапорт 
акушерки з  Освенціма», що до травня 
1943  року дітей, які народилися в табо-
рі, вбивали жахливим способом: їх без-
жально топили. Щоразу після пологів 
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до породіллі доходили звуки голосного 
булькотіння і довгих сплесків води. Не-
забаром матір могла побачити тіло своєї 
дитини, викинуте з блоку і розшматова-
не щурами. Станіслава отримала наказ 
вважати новонароджених мертвими. 
Вона була невисокого зросту, але зумі-
ла протистояти лікареві. Жінка відпо-
віла: «Ні! Дітей не можна вбивати!» І... 
прийняла близько трьох тисяч пологів. 
Жодна дитина не народилася мертвою, а 
також не померла ні одна породілля. Та-
кою статистикою не могли похвалитися 
навіть найкращі клініки світу. 

ДІТИ З КОМИНА
Акушерка приймала пологи у димарі, 

що простягався вздовж бараку. Замість 

перев’язувального матеріалу викорис-
товувала брудний плед, що аж кишів 
вошами. Жінки сушили пелюшки на 
животі й стегнах, адже розвішування їх 
у бараку каралося смертю. «Загалом у 
блоці панували інфекції й сморід, усюди 
було повно різних хробаків, щурів, що 
обгризали носи, вуха, пальці та п’яти 
безсилим і хворим жінкам. Розгодова-
ні на трупах пацюки виростали до роз-
мірів великих котів. Вони збігалися на 
запах тяжко хворих жінок, яких не було 
чим мити і для яких ми не мали свіжого 
одягу. Про воду, необхідну для миття по-
роділлі й новонародженого, я мала дба-
ти сама; аби принести відро води, треба 
було понад 20  хвилин»,  – згадує Станіс-
лава Лещинська. 



№6 (290)

35
український
католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

У концентраційному таборі всі діти – 
попри передбачення  – народжували-
ся живими, гарними й пухкенькими. 
Природа, протиставляючись ненависті, 
вперто боролася за своє право непобор-
ними резервами життєвості. «Серед цих 
кошмарних спогадів мене не покидала 
одна думка: всі діти народилися живи-
ми – їхньою метою було жити. Вижило у 
таборі заледве 30 дітей; кількасот вивез-
ли до міста Накло для денаціоналізації; 
1500  немовлят втопили Клара і Пфані 
[німецькі медсестри], понад 1000  дітей 
померла від холоду й голоду». 

МАРІЯ У СМУГАСТОМУ ВБРАННІ
Ув’язнені називали Станіславу Ле-

щинську «матінкою» й «ангелом добро-
ти», який – як згодом написала у своєму 
вірші Ельжбета Саломон, одна з «освен-
цімських мам», – зійшов, аби дати «звіст-
ку майбутнім вікам, що там серед смерті, 
в убогості й бруді, там теж сповила Іс-
уса – Марія у смугастому вбранні». 

Як розповідає Броніслав Лещин-
ський, якось на Вігілію Станіслава 
отримала від батьків передачу з хлібом. 
Вона порізала його, розклала на шмат-
ку картону і роздала ув’язненим жінкам 
як оплаток. Раптом до бараку зайшов 
доктор Менґеле, «ангел смерті». «Мама 
шукала його погляду, а він опустив очі 
й сказав, що на короткий момент йому 
здалося, що він – теж людина. Він це ска-
зав! Кому? Ув’язненій, польці! Він вий-
шов; покарання не було. Люди бачили, 
що вона мала над ним перевагу», – пере-
конаний  Броніслав. 

Кожну дитину акушерка відразу хрес-
тила «з  води». Коли не знала, що роби-
ти, – співала: там, де перебувала Станісла-
ва, була музика. Як згадував її син, «вдома 
… була пісня, спів, жарт, поцілунок, по-
гляд в очі, квіти. Маленькі небеса». Коли 
вона померла, близькі поклали їй до 
гробу струну арфи. «Я любила й цінувала 
свою роботу, адже обожнюю малих ді-
ток. У мене було так багато пацієнток, що 
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часто я змушена була працювати по три 
доби без сну», – згадувала жінка. 

Станіслава була дуже побожна: вона 
молилася рано, ввечері, перед спожи-
ванням їжі і перед роботою. Зазвичай 
зверталася до Матері Божої; завжди 
робила знак хреста над породіллями 
та новонародженими. Лещинська при-
йняла пологи у вільнянки (мешканки 
Вільнюса.  – Ред.), яка була засуджена 
за допомогу партизанам. «Одразу після 
пологів жінка отримала номер. Я пішла 
її боронити, але це не допомогло, лише 
посилило гнів. Я зрозуміла, що її викли-
кають до крематорію. Жінка огорнула 
немовля брудним папером і притиснула 
до грудей. Її  вуста беззвучно рухалися, 
мабуть, хотіла заспівати маленькому пі-
сеньку, як це часто робили матері, муги-
каючи різні колискові, якими прагнули 
хоч якось захистити немовля від холоду, 
голоду і недолі. Вільнянка не мала сили 

і не могла спромогтися на голос, лише 
сльози тиснулися з-під повік, падаючи 
на голівку маленького засудженого»,  – 
згадує Станіслава. 

Ця подія трохи ослабила надію, проте 
жінка ніколи не втратила почуття сенсу 
своєї роботи. «У ній була величезна мо-
ральна сила; вона була делікатна і в той 
же час міцна. Я ніколи не бачив її безпо-
радною. За допомогою простих слів вона 
вміла знайти підхід до кожної людини. 
Після її смерті одна пані розповіла мені, 
що мама протягом двох ночей і двох днів 
допомагала їй народжувати. Ця жінка 
згадувала, як мама заплітала їй коси, як 
допомагала їй витримати біль», – розпо-
відає син Станіслави Лещинської. 

«Акушерка з Аушвіца» померла 11 бе-
резня 1974 року від раку кишківника; 1992 
року розпочався процес її беатифікації.

Джерело: CREDO
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ÂÀÑÈËIßÍÑÜÊÈÉ ×ÈÍ – 
ÖÅ ×ÅÐÍÅ×À ÑÏIËÜÍÎÒÀ ÑÂIÒÓ

Василіянський Чин Святого Йо-
сафата цього року відзначає свій 
400-літній ювілей. Про роль та зна-
чення Чину в історичній площині, 
важливість і перспективи його ді-
яльності розповідає отець Єронім 
Грім, віце-ректор Василіянського 
інституту філософсько-богослов-
ських студій ім. митрополита Йоси-
фа Велямина Рутського. 

ОСНОВНІ ВІХИ 
СТАНОВЛЕННЯ ЧСВВ
Василіянський Чин Святого 

Йосафата заснований на духовній 
спадщині святого Василія Велико-
го, а своєю організацією приблизно 
в такому ж вигляді, як він існує сьо-
годні, він завдячує митрополитові 
Йосифові Веляминові Рутському і 
святому Йосафатові Кунцевичу.

За час існування Василіянського 
Чину було два великі періоди ни-
щення і «забуття» його історії. Так, 
перший період почався після того, 
як російський уряд скасував Унійну 
Церкву в Білорусі, Литві й на Пра-
вобережній Україні. На цих терито-
ріях наша Церква і Чин були прак-
тично стерті з лиця землі  – тепер 
це православні монастирі й храми, 
римо-католицькі костели або руїни. 
Другий період тривав під час недав-
нього панування комуністично-ате-
їстичного режиму, коли здобутки 
Чину першої половинии ХХ ст. були 
насильно знищені. Через це сучасні 
василіяни досить мало знають про 
своїх славних попередників, й тому 
теперішній ювілей 400-ліття, як за-
уважує отець Єронім, − це чудова на-
года пригадати свою історію.
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ХАРИЗМА 
ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
Мета Василіянського Чину  – шу-

кання у всьому Божого вподобання 
і освячення ченців через практику-
вання євангельських рад, згідно з 
правилами Чину. Це, зрештою, уні-
версальна мета для всього монаше-
ства. Те, що відрізняє Василіянський  
Чин від інших чинів чи згрома-
джень, − аспекти його діяльності, як 
іще по-іншому називають, «хариз-
ма». Часто говорять про «харизму за-
сновника» того чи іншого монашого  
чину або згромадження, тобто про 
напрямні діяльності, тон, який за-
дав засновник монашій організації. 
Щодо Василіянського Чину, то хариз-
му йому надав у світлі правил святого 
Василія Великого і потреб З’єдиненої 
Церкви Київський митрополит Йо-

сиф Велямин Рутський, коли скли-
кав до свого маєтку в Новгородови-
чах на Білорусі капітулу монахів з 
п’яти унійних монастирів Київської 
Церкви, об’єднав їх під проводом од-
ного настоятеля – протоархимандри-
та, централізував їх й надав назву  – 
Віленська Конгрегація Пресвятої 
Тройці (від назви головного монас-
тиря у Вільнюсі), або Руський Чин 
святого Василія Великого.

Варто зауважити, що тривалий 
час Василіянський Чин був «шко-
лою єпископів», бо всіх єпископів і 
митрополитів нашої Церкви обира-
ли винятково з його лав.

МІСІЯ: ВІД ДУШПАСТИРСЬКОЇ
ПРАЦІ ДО СУСПІЛЬНОЇ РОЛІ
Якщо східному монашеству при-

таманний контемплятивний  (спо-
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глядальний) спосіб життя, то ми-
трополит Рутський додав до цього 
активну складову  – ченці-василіяни 
мали виконувати всебічну душпас-
тирську працю, проповідувати Слово 
Боже, приділяти увагу шкільництву, 
видавничій справі тощо. По суті, як 
наголошує о. Єронім Грім, на вказа-
них видах діяльності Василіянський 
Чин намагався зосереджу ватися 
впродовж цих чотирьох століть. Сьо-
годні василіяни й надалі присвячу-
ються душпастирству, провадять па-
рохії, проповідують Слово Боже під 
час реколекцій і народних місій.

Шкільництво колись було ви-
нятково справою Церкви, і василія-
ни свого часу провадили одночасно 
близько двадцяти колегій по всій 
Речі Посполитій, а крім того, багато 
менших примонастирських шкіл. 

Тепер освіта в підпорядкуванні дер-
жави, однак, наприклад, в Україні, 
зауважує отець Єронім, Чин надалі-
провадить колегіум у Бучачі на Тер-
нопільщині.

Свого часу василіяни мали кіль-
ка потужних видавничих центрів і 
друкарень: у Почаєві та Уневі, а та-
кож у Вільнюсі (Литва), Супраслі 
(Польща). В новітній період Чин та-
кож заснував типографії поза межа-
ми України – у Румунії, Бразилії, Ар-
гентині, Канаді. В Україні дотепер 
успішно функціонує Жовківська василі-
янська друкарня та видавництво от-
ців василіян «Місіонер».

ВАСИЛІЯНСЬКИЙ ЧИН – 
ЦЕ ЧЕРНЕЧА СПІЛЬНОТА СВІТУ
Свою діяльність Василіянський  

Чин розгорнув у багатьох куточках 
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світу у зв’язку з великими мігра-
ційними хвилями українців з кінця 
ХІХ  ст. У той історично важливий 
період, як наголошує віце-ректор,  
одруженого священства не сприй-
мали в Америці й Канаді, а оскільки 
священиків-целебсів було мало, до 
діаспори їхали василіяни-монахи.

«Згідно зі статистикою, від квіт-
ня 2016 року всіх василіян у світі  – 
529. Якщо поглянути на цю цифру в 
масштабах світу і всієї Католицької 
Церкви  – то це крапля в морі, але 
якщо оцінювати кількість ченців у 
масштабах УГКЦ та інших Східних 
Церков, то це зовсім не мала циф-
ра», – говорить отецьЄронім.

ІЗ ЛОНА ЧСВВ ВИХОДЯТЬ
ВИДАТНІ ПОСТАТІ
За чотири століття свого існуван-

ня Василіянський Чин як організо-
вана і централізована структура дав 
Церкві багато славних особистос-
тей. До декого із них ми тепер моли-
мося, як-от до священномученика 
Йосафата Кунцевича, блаженних 
священномучеників Йосафата Ко-
циловського і Павла Ґойдича, пре-
подобномучеників Дрогобицьких 
Северіяна Бараника, Йоакима Сень-
ківського і Віталія Байрака…

Чин дав Церкві й чимало бого-
словів, літургістів, а найбільше – іс-
ториків. Згадаймо хоча б давніших 
Ігнатія Кульчинського та Ігнатія 
Стебельського, з новітнього періо-
ду – Йосафата Скрутеня, Романа Лу-
каня, Атанасія Великого, Ісидора Па-
трила, Михайла Ваврика та інших.

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ЧИНУ
Упродовж минулих століть, а 

особливо в останній період, Василі-

янський Чин дещо «розгубив» свої 
первісні харизми, точніше,  – поді-
лився ними з іншими: новими чи-
нами і згромадженнями в УГКЦ, 
державою, але, як відомо, для мона-
шества в Церкві праці завжди бага-
то… Важливо, наголошує о.  Єронім 
Грім, «щоб Василіянський Чин свя-
того Йосафата відповідав на викли-
ки часу і потреби Церкви. І ми нама-
гаємося це робити…»

Роль Василіянського Чину як 
повноправного члена УГКЦ в істо-
рії українського народу, вважає до-
слідник ЧСВВ, кандидат історичних 
наук Мар’ян Лозинський, без сум-
ніву, є надзвичайно помітна й жер-
товна: «За 400 років ЧСВВ зазнавав, 
зрештою, як і вся Україна, то злетів, 
то занепаду. Тисячі монахів – від бра-
тів до єпископів – були жорстоко за-
катовані або вислані до Сибіру. Але 
жодні випробування не змусили ва-
силіян зректися свого покликання. 
Має рацію василіянський історик 
о. Юліян Катрій, який стверджує, що 
ЧСВВ має своє національне забарв-
лення і національне спрямування».

Міжнародне становище отців ва-
силіян основується на нерозривному 
зв’язку з Апостольською Столицею. 
Саме в Римі вони завжди знаходи-
ли підтримку, особливо за часів Ра-
дянського Союзу. Варто наголосити, 
що Головна Управа Василіянського 
Чину сьогодні є саме в Римі.

Релігійно-національна та куль-
турно-просвітницька праця ва-
силіян приносила і приносить 
добрі плоди для суспільства, сприя-
ючи створенню позитивного іміджу 
України у світі.

Оксана Гоцур



№6 (290)

41
український
католицький
часопис 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

У 1920–1945 роках ХХ  століття дуже 
багато василіян провадили душпастир-
ську діяльність, виховуючи українське сус-
пільство у дусі побожності та праведнос-
ті. Доносячи людям Боже Слово у воєнні 
роки, ієромонахи зазнавали багатьох го-
нінь та переслідувань. Серед них був та-
кож о. Методій Михайло Болецький, ЧСВВ.

ЖИТТЯ І СЛУЖІННЯ
Народився о. Методій 14 серпня 1910 

року в селі Хотінь Калуського повіту 
Станіславівського воєводства у сім’ї 
Стефана Болецького та Анни з роду 
Шпитальних. При святій Тайні Хрищен-
ня отримав ім’я Михайло; мав трьох 
братів: Петра, Василя і Миколу.

Упродовж 1922–1927 років навчав-
ся у Бучацькому місійному інститу-
ті імені св. Йосафата при монастирі 
отців василіян. Після цього, 4 верес-
ня 1927  року, вступив на новіціят до 
Крехівського монастиря св. Миколая 
ЧСВВ, де через рік отримав монаші 
облечини, назвавшись новим чер-
нечим іменем Методій. Після завер-
шення новіціяту 28 квітня 1929 року 
склав перші монаші обіти. З 1930 до 
1932 року вивчав риторику та гумані-
тарні наукив Лаврівському монастирі 
св.  Онуфрія. З 1932 року почав студі-
ювати філософію у Добромильському 
монастирі св. Онуфрія, а у 1933 році – 
теологію у василіянському монастирі 
св. Юрія, що в Кристинополі. 9 квітня 
1933  року в Добромилі на руки о.  Йо-
сафата Лабая, ЧСВВ, склав вічні обіти. 
Ієрейські свячення прийняв 21 травня 

1936 року. Перебував у Жовківському 
та Добромильському монастирях.

У 1939 році його скерували до Бу-
чацького монастиря. Там він пробув 
недовго, але багато зробив для монас-
тиря та парафії. За словами свідків, 
о. Методій був добрим проповідником 
Божого Слова, про це у своїх спогадах 
зазначає о. Микола Стягар, котрий у ті 
роки навчався у Бучацькому місійному 
інституті: «Запам’яталися проповіді 
отця Болецького Методія. Він був, на 
мою думку, найкращим проповідни-
ком серед 10 священиків цього монас-
тиря. Часто виступав на великих свя-
тах в церкві і на церковному подвір’ї, 
коли там був великий здвиг народу». 
У Бучачі він також вчителював, прова-
див Марійську Дружину, був парохом у 
Переволоці неподалік Бучача.

1945 року перейшов на парафію в 
Комарно. У зв’язку з початком роботи 
ініціативної групи з ліквідації УГКЦ 
о.  Методій протримався тут недовго, 
його прогнали з парафії в Комарному 
й він повернувся в рідне село Хотінь. 
Там до нього приходили з обшуком, 
оскільки тоді часто проводилися об-
лави у зв’язку з діяльністю ОУН-
УПА. Пізніше ієромонаха Методія 
заарештували й утримували у Ста-
ніславівській тюрмі, де він тяжко 
захворів. Невдовзі отця відпустили 
на волю. Хворий на серце, він повер-
нувся додому. Згодом о. Методія взя-
ли на утримання сестри служебниці 
в Калуші. Перед смертю він тяжко 
мучився 12 днів. Помер 24 липня 

ÑÂßÒÎ ÆÈÂ I ÑÂßÒÎ ÓÌÈÐÀÂ, 
ÀÁÎ ÍÀÉÂÀÆËÈÂIØÅ ÏÐÎ 
Î. ÌÅÒÎÄIß ÁÎËÅÖÜÊÎÃÎ, ×ÑÂÂ
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1953  року там же, в Калуші Івано-
Франківської області, похований у 
родинному селі Хотінь.

СПОГАДИ ТА ЛИСТ
Дещо про життя о. Методія Болець-

кого пише у своїх спогадах о. Дам’ян 
Богун, ЧСВВ, який товаришував з ним 
ще з юнацького віку: «о. Методій – мій 
товариш, з яким я від дитинства був 
зв’язаний, то я з ним переписувався, 
але дуже рідко і осторожно. Ніяких ві-
сток про себе і про життя лаґерне я не 
писав. А він від себе також не посилав 
ніяких вісток… Як його вигнали з Ко-
марна з парафії, він вирішив поїхати 
в рідне село, в родинний дім. Вже мо-
настирів не було. І приїхав до Калуша, 
а його село Хотінь називається… Ли-
шень зайшов на подвіря до свої хати, 

а тут облава. Його під мур поставили і 
облаву кінчать, і він не знає, що є: будуть 
його стріляти чи що. Його на машину, 
повезли до Станіславова і він таке по-
трясення дістав серця, що від того часу 
захворів і весь час лікувався. Може то 
тривало три роки чи чотири, і помер».

Збереглися 11 листів о. Методія Бо-
лецького до парафіян з Комарна. Зо-
крема, до пані Наталії Чайки, парафі-
янки отця Методія. Ці листи датовані 
квітнем 1951 року  – січнем 1953  року. 
Крім кореспонденції о. Методія і ко-
марнянців, збереглися два листи се-
стри Христини Якубенко, ССНДМ, до 
пані Наталії Чайки з повідомленням 
про смерть ієромонаха Методія. Пере-
читуючи їх, можна побачити правди-
вого ієромонаха ХХ століття, який лю-
бив Бога і своїх вірних, мужньо несучи 
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свій хрест до кінця. У листах отця до 
парафіян виявляється його любов до 
людей і пам’ять про них; у них він роз-
повідає про себе, стан здоров’я: «Моє 
життя від якогось часу досить зміни-
лось. Живу вже без жадної близької 
родини, у м. Калуші. Здоров’я моє 
дуже слабе. Мушу безпереривно під-
тримувати себе різними лікарствами. 
Через недугу свою з хати майже ніде не 
виходжу. Також і працювати не можу. 
Але нехай діється Божа воля. Всякий 
хрест – це Божа ласка, що може душу 
більше зблизити до Бога. І нічиє жит-
тя не може бути без хреста. Певно і Ви 
маєте не один хрестик».

«Всякий хрест  – це Божа ласка, що 
може душу більше зблизити до Бога. І ні-
чиє життя не може бути без хреста»

В одному з листів о. Методій пише 
про злуку своєї душі із Христом й про 
те, що молиться за своїх людей: «Най-
важніше душу свою якнайтісніше злу-
чити вірою, надією, любов’ю з Христом. 
Вірою, надією, любов’ю гарячою, силь-
ною можна з Ісусом лучитись завжди і 
всюди. І ця злука є для душі повна по-
тіхи, повна ласк і благословення. І цею 
злукою будуть заспокоєні всі потреби 
Христової душі. І я Вам дораджую час-
тими актами віри, надії, а особливо лю-
бови утримувати душу свою в злуці з 
Христом. За всі Ваші потреби душевні і 
дочасні я буду молитись…».

Останні дні життя отця описано 
в листах сестри Христини Якубенко, 
ССНДМ: «Важко і безнадійно захворів 
на самого св. Петра і Павла… Почув 
великий упадок сил, стратив апетит, 
і велика внутрішня гарячка пекла 
немилосердно, а серце билось так 
сильно, що потрясало цілого. І  в та-
ких тяжких болях помучився 12 днів… 
Умирав в повній свідомості з молит-
вою на устах: «Ісусе, я люблю Тебе» – це 
його останнє слово. Свято жив і свято 

умирав. Лишив тільки печаль у серцях 
усіх йому знаних добрих людей… Важ-
ке було життя покійного о. Методія, але 
спокійна, приємна була хвилина роз-
луки душі від тіла. Хоча тіло дрижало 
із великого болю, але дух бодрий пере-
магав по-геройськи ці дошкульні болі 
передсмертного конання. Ні думка про 
смерть, ні болючі терпіння, які пере-
носив покійний, нічого не могло ні на 
коротку хвилину відвернути від злуки 
душі з Ісусом, своїм обручником. Хоч 
уста зболілі, спалені гарячкою дрижа-
ли з болю, то все ж таки тихо шептали 
молитву «Ісусе, я люблю Тебе». Так він 
згорів на жертівнику любови до Ісуса, 
де він напевно тепер радіє разом з Ним і 
співає Йому пісню любови «Ісусе, я лю-
блю Тебе». А нам усім лишається тільки 
пам’ятати про него у своїх молитвах».

Хоч уста зболілі, спалені гарячкою 
дрижали з болю, то все ж таки тихо 
шептали молитву «Ісусе, я люблю Тебе»

Все прожите життя, свідчення різ-
них людей про о. Методія Болецько-
го, ЧСВВ, вказують на його святість. 
Пройшовши через великі терпіння й 
гоніння з боку ворогів, він не зрікся 
своєї Церкви, Чину та рідного народу, 
а показав прикладом власного життя, 
як треба любити, вірити й терпіти.

Бр. Йосафат Ковалюк, ЧСВВ

Джерела:
Нариси історії Василіянського Чину 

Святого Йосафата, Серія ІІ.  – «Записки 
ЧСВВ» – «ANALECTA OSBM» – Series ІІ, Ви-
давництво ОО. Василіян, Рим, 1992.

Архів оо. Василіян Провінції Найсвя-
тішого Спасителя в Україні.

Архів Інституту Історії Церкви Укра-
їнського Католицького Університету.

Центральний Державний Історич-
ний Архів України, м. Львів.

Каталоги Чину святого Василія Ве-
ликого.
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Ця розповідь охоплюватиме 
короткий період життя Михайла 
Фрика. Він майже щодня при-
ходив на вечірні богослужіння, 
тому з ним я був давно знайомий 
як зі своїм парафіянином у міс-
ті Барі. У моменти випробувань 
під час військових подій на Схо-
ді України він відчув, що Боже 
провидіння провадить нас через 
труднощі, терпіння і страждан-
ня, щоб вивести на дорогу прав-
ди, якою є сам Христос. Бог дав 
Михайлові можливість через за-
ступництво Пречистої Діви Ма-
рії, Архистратига Михаїла, анге-
ла-хоронителя і всіх святих, до 

яких він молився, залишитися 
живим і перенести все те, що ви-
пало на його долю, включаючи 
перебування в полоні під час вій-
ськових дій на Донбасі.

Як активного учасника моло-
діжних громадських рухів його 
постійно щось штовхало до бо-
ротьби за справедливість, до гро-
мадської й політичної діяльності. 
Коли розпочався Майдан в Києві, 
де студенти підняли свій голос і 
стали на боротьбу за свої права, 
Михайло, на той час молодий ви-
кладач технікуму в Барі, не міг 
стояти осторонь. Найбільше його 
вразило те, що кожна година там 

ÂÅËÈÊÀ ÑÈËÀ 
 ÂIÐÈ I ÌÎËÈÒÂÈ
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розпочиналася з державного гім-
ну й молитви. Молилися усі ра-
зом, спільно зі своїми священика-
ми. Тоді зникав страх і небезпека. 
Стан був такий, що хотілося, щоб 
так тривало завжди. 

Наскільки приємно було бачити 
серед протестувальників свяще-
ників, відчувати їхню підтримку. 
Тут, на Майдані Незалежності, були 
влаштовані місця для спільної мо-
литви, літургії, сповіді й Святого 
Причастя. А коли розпочалися 
найтяжчі випробування каліцтвом 
та смертю, відчуття того, що Бог 
близько, розуміння Його всемогут-
ності давало глибоку впевненість, 
що Він ніколи тебе не покине.

Разом з усім українським наро-
дом під час трагічних подій на Май-
дані Михайло відчував немину-
чість перемін у нашому суспільстві.

Минуло понад п’ятнадцять ро-
ків із того часу, як він відслужив 
у Збройних силах України. Чи 
міг стояти осторонь, коли багато 
хто заплатив життям і здоров’ям, 
відстоюючи свободу?

Розпочалася нова кривава ро-
сійсько-українська війна, хоч і 
під назвою антитерористичної 
операції. У Михайла з’явилася 
впевненість, що хоч чимось змо-
же допомогти своїй багатостраж-
дальній Батьківщині. Він пішов у 
військкомат, написав заяву про 
бажання йти добровольцем на 
фронт. Призвали Михайла не 
відразу, бо тут відігравали важ-
ливу роль і його вік, і рід військ, 

до яких він колись належав. Це 
сталося аж під час третьої хвилі 
мобілізації у серпні 2014 року. Тоді 
якраз розгорталися події під Іло-
вайськом, і на той час всі вже розу-
міли, що проти нас воює російська 
армія зі своєю могутньою техні-
кою. Стояти зі стрілецькою зброєю 
супроти танків неможливо, тому 
військове керівництво прийняло 
рішення призвати для нашого за-
хисту представників різних родів 
військ. Михайло як військовий 
спеціаліст був танкістом, тому йому 
не відмовили в його бажанні стати 
воїном украї нського війська.

У Барі Михайло приходив до 
церкви отців василіян, як до сво-
го рідного дому. Він відчував, що 
на нього тут чекає сам Господь 
Бог. Рідна мова, щира молитва 
присутніх тут людей додавали 
оптимізму, наснаги до молитви 
і хотілося довше побути в при-
сутності Бога. Але коли йдеш на 
війну, виникає думка, що звідти 
можна й не повернутися. Крім 
цього, батьки не знали про на-
міри сина, й тривога з цього при-
воду не покидала Михайла. У та-
кий непевний час залишається 
тільки одна надія  – на Бога. На 
війні все можливе: смерть, пора-
нення, полон – будь-що... У таких 
ситуаціях дуже потрібна духо-
вна підтримка, щоб розуміти, що 
Господь з тобою і все залежати-
ме від Нього. Важливо теж бути 
впевненим, що за тебе хтось мо-
литься. Тут старенька бабуся чи 
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дідусь складе руки і буде просити 
за твоє щасливе повернення до-
дому, а молода вродлива дівчина, 
знаючи, де тобі доведеться пере-
бувати, дарує тобі лист-молитву 
як своєрідний Божий оберіг. Тут 
тобі дадуть багато вервичок, які 
там так швидко розходяться, бо 
на багатьох випало жахливе ви-
пробування війною і викликало 
повернення до віри в Бога. Після 
Служби Божої Михайло підій-
шов до пароха й промовив:

– Прошу вас, отче, помоліться 
і благословіть мене, бо мене за-
бирають до війська, але я й сам 
цього бажаю. Помоліться, щоб 
не тривожилося моє серце, бо 
важко мені на душі. Завтра нас 
уже відправляють. 

Після благословення Михай-
ло схилив покірно голову, подя-
кував Господеві і з полегшенням 
на душі вийшов із храму.

На свято Успіння Матері Бо-
жої Михайло вже проходив під-
готовку на Яворівському поліго-
ні, а звідти його скерували в зону 
бойових дій у Луганську область.

Час невпинно біжить. Лис-
топад. Ротація. Виникають різні 
думки. Хочеться повернутися до-
дому живим, побачити своїх рід-
них, друзів, навчальний заклад, 
де працював зі студентами, пого-
ворити з близькими людьми. Тут 
не забувають їх і допомагають, як 
хто може: речами, продуктами, 
та найбільше  – молитвами, які 
так потрібні в ці тривожні дні.

На Різдво Христове Михайла 
відпустили до дому, але тільки 
на короткий час. Святий Вечір, 
Різдво, а мати не розуміє, чому 
цього року так швидко треба їха-
ти йому на роботу. А він 8 січня 
повинен бути у своїй військовій 
частині й рушати на війну.

Січень 2015 року. Михайло 
прибув у Донецьку область на пе-
редову в зону Дебальцева.

Місто Вуглегірськ. Постійні 
обстріли. Ворог наступає. 29 січ-
ня Михайла викликає командир 
роти і сповіщає, що сусідній пост 
ворог атакує значними силами, 
тому дає йому завдання перегна-
ти свій танк туди. Михайло тут же 
спішить допомогти своїм друзям. 
Уже 50 метрів позаду, а ще треба 
проїхати 100 метрів і залізничну 
колію. І тут раптом непорозумін-
ня, щось відбувається всередині 
машини. Чому удар всередині? 
Невже ж стріляли без поперед-
ження з гармати? Чому все всере-
дині горить?

Виявляється, ворог влучив у 
танк. Михайло намагається пе-
редати по рації наказ екіпажу по-
кинути машину, але розуміє, що 
рації немає – усе знищив вогонь.

Михайло намагається вилізти, 
але наближається ворожий танк, 
там його побачили і відкрили ку-
леметний вогонь. Верхньою час-
тиною тіла падає на броню, а ноги 
залишаються всередині. Відчуває, 
що нога в машині горить. Продо-
вжує грати роль нерухомого мерт-
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вого тіла, щоб по ньому припини-
ли пускати кулеметні черги. 

Його врятувало від смерті тіль-
ки Боже провидіння. В цьому Ми-
хайло не сумнівається. Коли сна-
ряд влучив у танк, верхні люки 
були відчинені. Вогонь спалив усе 
всередині, та, на щастя, не здетону-
вав бойовий комплект.

Ворог подумав, що Михайло 
мертвий і продовжував рухатися в 
бік поста, з якого виїхав Михайло.

А він у цей же момент скотив-
ся з машини і почав гасити одежу 
в снігу. Вогонь палає. Обпечені 
пальці рук і ніг не дозволяють ру-
хатися швидко. Підповз до парка-
ну, відірвав долонями три дошки 
і через щілину проповз за паркан. 

Перед ним – дві споруди: буди-
нок із забитими дошками вікна-
ми і цегляний гараж. Він заповз 
за гараж, боячись, що якщо танк 
здетонує, то цю хату рознесе.

А тим часом пальці рук не слу-
хаються, не діють. Крізь щілину 
Михайло хоче побачити ще ко-
гось зі свого екіпажу, щоб потім 
разом добратися до свого поста. 
Ворожий танк все ще не покидає 
перехрестя. Раптом стає чути, як 
наближаються бойові машини 
піхоти ворога, і він розуміє, що 
скоро тут буде багато російських 
військових. Михайло повзе по 
снігу, через сто метрів озира-
ється, бачить біля своєї машини 
чимало ворожих солдатів. Вони 
зайняли бойові позиції, розпо-
чався бій із постом, з якого він 

виїхав. Бій тривав цілу ніч, а на-
ступу українських вояків, на що 
надіявся Михайло, так і не було.

Минула ніч, Михайло зрозумів, 
що ще однієї ночі в бетонній спо-
руді він не витримає, замерзне. 
Незважаючи на бій, рухається в 
бік ворожого тилу, сподіваючись 
переповзти через дорогу, а потім, 
під перехресним обстрілом, діс-
татися до своїх. Тільки єдина на-
дія на Бога додавала йому сили. 
Снайпери діють активно, але його 
не побачили, а може, бачили, та 
не стали стріляти. 

Коли він добрався до воріт, 
побачив велику кількість воро-
жих солдат, однак далі повзе до 
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будинку, що напроти, потрапляє 
всередину. Дім має дві кімнати. 
Вхідних дверей і вікон немає. 
Михайло сів на диван і побачив, 
що на столі лежать папери. Так 
зрозумів, що це КПП тролейбус-
ного депо. У дворі стояли старі 
тролейбуси. У кімнаті він поба-
чив чайник, наполовину напо-
внений водою, а на столі – банку 
варення. В шафі  – повно робо-
чого одягу та взуття. Раптом ба-
чить: на вулиці біжить ворожий 
солдат. Михайло бере матрац і 
йде в підсобне приміщення, щоб 
через щілину спостерігати за 
розвитком подій. 

Вночі падав мокрий сніг із до-
щем. Вода, що протікала крізь 
дах, стала в пригоді  – він напо-
внив чайник і ще одну посудину 
дощовою водою.

Бій тривав. За огорожею – до-
рога, яку зайняв ворог. Щоб каш-
лянути, Михайло вибирає мо-
мент, коли буде вистріл, інакше 
вони його почують.

І тут снаряд влучає в будинок, 
в якому був Михайло, з якого пе-
ребрався у підсобне приміщення. 
Споруда перетворилася повністю 
на руїну, не стало дивана, на якому 
він сидів. Знову його рятує Боже 
провидіння!.. 
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Другого лютого бої припини-
лися, на вулиці багато ворожих 
військ, а наших немає – або заги-
нули, або відійшли до Дебальце-
ва. Він розуміє, що з ногами щось 
не те. Пальці обгоріли і він втра-
чає відчутття дотику. Почалося 
від обмороження ніг.

При відступі наші військові 
бачили, що боєкомплект танка 
здетонував, а це означало, що всі 
загинули. В інтернеті з’явилося 
таке повідомлення: «За інфор-
мацією свідків, загинули на місці 
події та залишилися на території, 
займаній противником (м. Вугле-
гірськ): перший танковий взвод, 
командир взводу – старший сер-
жант Фрик Михайло Петрович».

Вранці я був у храмі й отримав 
цю інформацію від директора тех-
нікуму Едуарда Йосиповича. Він 
просив відправити за Михайла 
літургію. В цей день усі в нашому 
храмі молился за упокій його душі.

А Михайло в той час був там, 
на вій ні, сам-на-сам з ворожим 
оточенням. У такі моменти, коли 
нікого біля тебе немає, завжди є 
надія, що біля тебе – Бог, і він ні-
коли не покине. І в такі хвилини 
найдорожчим для душі стає мо-
литва в тиші. Михайло починає 
щиро молитися – за себе і за тих, 
хто йому допомагав. Коли перебу-
ваєш у такому стані, згадуєш ціле 
своє життя: як про тебе дбали 
інші, скільки молилися. Хочеться 
подякувати всім, а тут – ні подзво-
нити, ні поговорити. П’ять довгих 

днів Михайло пробув у полоні са-
мотності. Він мав тільки сухарі, 
варення і воду з чайника.

7 лютого води вже не стало. 
Ще вчора Михайло поставив по-
судину під дощівку, що капала з 
даху, але на ранок побачив лише 
замерзлий лід. Але тут знову діє 
Боже провидіння. Якщо б вода 
була в чайнику, він би й далі за-
лишався у сховку і марно чекав 
наступу своїх. Із ногами – цілко-
вита біда, без медицини йому не 
обійтися. Через декілька днів він 
не зміг би нікуди вийти. А через 
те, що води немає, треба діяти. 
Він вирішив шукати лікарню.

Переодягнувшись у цивільний 
одяг, Михайло надіявся, що змо-
же дійти до лікарні. Переживав, 
що лікарі можуть передадати його 
сепаратистам, бо ті контро люють 
лікарню, але все ж сподівався, 
що, виконуючи клятву Гіпократа, 
вони спершу таки нададуть йому 
необхідну допомогу. Розпитав міс-
цевих про зупинку автобуса, чекав 
на ній годину. Але нарешті приїхав 
автобус, а в ньому, крім місцевих, – 
тільки «истинные православные 
казаки». Питають, чи всі тут міс-
цеві. Люди відповідають, що їм 
проблем і так вистачає та що вони 
мене не знають. Через пару хви-
лин біля Михайла з’являються 
російські солдати.

І тут діє Боже провидіння. 
Стріляють біля ніг, б’ють, але не 
вбивають, хоч могли. Потім ви-
явилося, що його залишили жи-
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вим, бо знали, що їхні полонені є 
в українців. 

Полон. Привезли у місто Єна-
кієве. Коли побачили стан ніг, 
вирішили надати допомогу, бо 
до можливого обміну в ньо-
го можуть виникнути серйозні 
проблеми. Приїхала «швидка» 
й відвезла його до лікарні. Там 
біля нього поставили цілодобову 
охорону з озброєних військових. 
Михайла поклали в палату з по-
раненим «зеком» для психологіч-
ного тиску. Переконали того, що 
саме український снаряд влучив 
у в’язницю, через це його співка-
мерника було вбито, а його само-
го поранено. Йому сказали:

– Дивись, з тобою той, який 
послав снаряд у твою тюрму.

Війна триває, в лікарню постій-
но привозять ворожих поране-
них. Багато хто з них підходить до 
Михайла. Більшість висловлює 
обурення і показує своє ставлен-
ня до нього. Деякі хочуть вчинити 
розправу, але їх стримує охорона, 
пояснюючи, що його можна обмі-
няти на їхнього полоненого, тому 
вбивати не треба. Лікарі кажуть 
, що обов’язково робити ампута-
цію ніг, на правій – пів стопи, а на 
лівій – повністю зі стопою.

Через одну з медсестер Михай-
ло вийшов на зв’язок із Барським 
автодорожнім технікумом. Вона 
повідомила, що він живий. І тут 
знову діє провидіння Боже. Мед-
сестра могла відмовитися, бо на-
ражала себе на велику небезпеку. 

З нею також хотіли розправити-
ся, але хтось за неї заступився. 
Завдяки цьому повідомленню й 
діям директора технікуму Едуар-
да Кібітлевського до справи об-
міну полоненого Михайла долу-
чилася велика когорта людей з 
українського боку  – спецслужби, 
Червоний Хрест і багато інших 
організацій, а також волонтери.

До мене як до пароха в цей же 
день прийшов зворушений поді-
єю директор технікуму й каже: 

– Михайло живий, він у тяжко-
му стані в лікарні. Прошу, відслу-
жіть літургію за його здоров’я і 
повернення додому.

17 лютого російські військо-
ві вивели Михайла «с вещами на 
выход». На запитання лікарів, куди 
його відправляють, відповіли:

– На расстрел. 
Обмін. Українська служба ме-

диків привозить його у Бахмут. 
Після медогляду лікарі говорять, 
що не дадуть йому ради, пропо-
нують везти його до Харкова. І тут 
теж діє Боже провидіння: ще день-
два, й ампутували б ноги, як про 
це говорили лікарі на окупованій 
території. У Харкові до Михайла 
приїжджає сестра з чоловіком, 
приходять волонтери та багато не-
байдужих людей. Палати в шпита-
лі переповнені пораненими.

Вечір 18 лютого. Підготовка до 
операції.

Ранок 19 лютого. Михайла по-
клали в окрему палату. Зібрався 
консиліум лікарів. Через деякий 
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час оголосять рішення, спільної 
думки немає. Зрештою, лікарі до-
ходять згоди, що можна ще побо-
ротися за ліву п’яту, щоб не втра-
тити її повністю.

Увечері 19 лютого повідомля-
ють, що якщо буде літак до Ві-
нниці, його заберуть туди, а якщо 
ні, то – на Київ.

20 лютого є літак на Київ. Вве-
чері цього ж дня він прибуває до 
столиці. Михайла транспортують 
до опікового центру. Огляд ліка-
рів засвідчує, що ймовірність ам-
путації лівої п’яти – 50 на 50 від-
сотків, але вони боротимуться за 
її збереження.

23 лютого. Операція, ампуту-
ють по пів стопи на кожній нозі, 
залишаючи п’яти. Починається 
тривалий процес реабілітації.

Весна. Приїжджають амери-
канські спеціалісти, вони пого-
джуються забрати Михайла на 
лікування до США. Там він про-
довжує лікування і через деякий 
час повертається до свого Бару. 
Надія на краще є. Життя триває. 
Він повільно ходить, долає неве-
ликі відстані й наспівує собі піс-
ню на мотив «Гей, соколи».

Гей – гей! Браття милі!
Ворог преться в Україну. 
Встаньмо разом всі горою. 
Збережемо свою волю!
Святі, праведні, блаженні, 
Просіть Бога – край нужденний. 
Хай святиться завжди й нині 
Ім’я Боже в Україні!

З Неба Сотня споглядає – 
В Бога миру нам благає. 
Поможи нам, Божа Мати, – 
Україну відстояти.
Сам Михайло розповідає, що 

найщиріше і найбільше молився, 
перебуваючи на самоті  – в тро-
лейбусному депо, у Вуглегірську, 
був впевнений, що Бог зробить 
усе, щоб врятувати його життя. 
Молилися за нього не тільки у 
храмі в Барі, до парафії якого він 
належав, молилися також і його 
батьки на Івано-Франківщині, 
молилися колеги, друзі та волон-
тери, за що він їм щиро вдячний.

Коли я як парох зустрівся з 
Михайлом після реабілітації і 
запропонував йому, щоб він по-
ділився своїми переживання-
ми й враженнями від тих подій, 
розповів про свій досвід Божого 
провидіння читачам нашого ча-
сопису «Місіонар», він відразу 
погодився, називаючи свою роз-
повідь: «Велика сила молитви і 
віри завжди здійснює те, що зда-
ється неможливим». Всіх чита-
чів просимо молитися за наших 
спів братів-воїнів, а особливо 
за тих, хто перебуває в полоні, у 
шпиталях, за їх щасливе повер-
нення здоровими додому. 

Із розповіді й записів 
учасника АТО 

Михайла Фрика, 
18 листопада 2016 року 

О. Мелетій Батіг, ЧСВВ
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ÇÀ ÂÑÅ
ÒÎÁI
ß ÄßÊÓÞ!

ВIТАННЯ ОТЦЮ ПРОТОАРХИМАНДРИТОВI 

ҐЕНЕЗІЮ ВIОМАРУ, ЧСВВ, 
В ДЕНЬ 60-РІЧЧЯ!

Головна Управа Василіянського Чину Святого Йосафата від імені всіх 
священиків, дияконів і братів василіян, добродіїв і знайомих, – а також ре-
дакція сайту osbm.info, – вітає Всесвітлішого отця Протоархимандрита 
Ґенезія Віомара, ЧСВВ, з 60-літнім ювілеєм.

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

До наших молитов у цей день додаємо найщиріші вітання і складаємо 
побажання Божого благословення, опіки Пресвятої Богородиці, міцного 
здоров’я, довгих і щасливих років життя!

Ось чергову ювілейну дату
провістив святий недільний день,

Всесвітліший отче: Ваше свято –
шістдесятилітній ювілей!

Швидко так пробігли дні і ночі,
зникли у минулому літа, –

стали дійсністю юнацькі мрії,
збагатилось досвідом життя...

Шістдесят – багато це чи мало?
Зовсім мало, наче і не жив,

але в час цей стільки всього сталось,
стільки добрих справ уже здійснив!..

Скільки ще попереду? – Хто знає,
що Господь призначив у житті?..

Якнайдовше хай воно триває,
хай дороги стеляться прості,

хай благословить Господь Вас щедро,
доброту утверджує й любов,

зміцнює здоров’ям, мир дарує,
радість звершень, силу молитов.

Щоб були щасливі Ви в родині
співбратів у Чині, священстві!

Благодаті Божої, людської шани,
многих і благих літ Вам у житті!

Всесвітліший отче Протоархимандрите Ґенезію, заносячи молитви 
до Всевишнього з подякою за дар Вашого життя і покликання до черне-
чого життя й священичого служіння, а також до відповідального уряду 
Головного настоятеля Василіянського Чину Святого Йосафата, бажаємо 
Вам – в імені цілого Василіянського Чину і від себе особисто – щедрого Божо-
го благословення на кожен день Вашого життя, міцного здоров’я, рясних і 
різноманітних Божих дарів, радості, душевного миру, успіхів в особистому 
життті й служінні, зростання у святості та здійснення всіх задумів – за 
молитвами Пресвятої Богородиці та інших святих Заступників, на многая 
і благая літа! Христос воскрес!
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МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

Шановна редакціє журналу «Місіонар»!
Мій син вже три рази був у зоні АТО. Коли поїхав утретє, я просила, мо-

лила Господа Бога, Ісуса Христа, Матінку Божу та всіх святих, якщо мій син 
живий і здоровий повернеться додому, то я через журнал висловлю подяку 
за вислухані молитви. Від усієї душі, від щирого серця дякую Господу Богу, 
Матінці Божій, Божому Милосердю, Пресвятому Серцю Ісуса, св. Марті (мо-
лилася 9 вівторків до св. Марти), св. Антонію Падевському, св. Юді-Тадею, 
всім небесним святим силам, Ангелам і Архангелам.

Бо віра і надія на них і на Бога дає сили дочекатися сина.
Будь благословенний, Господи, від нині і довіку!
Нехай Буде вічна подяка Тобі, Пресвятая Тройце!

З повагою мама Люба
Бойко Любов, смт Перегінське, 

Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.

На сторінках журналу «Місіонар» хочу щиро подякувати нашому Госпо-
ду Богу, Пресвятій Богородиці, святому Йосифу, святому Юді-Тадею, святому 
Антонію Падевському, святому Онуфрію за вислухані молитви у вирішенні 
проблем із оформленням документів на майно. Дякую Господу також і за 
людей, які підтримали у важкий момент. Перепрошую за те, що зволікала з 
написанням свідчення про отримані ласки.

Слава Богу за все!
Із вдячністю Люба,

м. Івано-Франківськ

Шановна редакціє часопису «Місіонар»!
Від усього серця щиро дякую за отримані від Господа Бога ласки, за по-

стійну підтримку в різних життєвих ситуаціях, у труднощах.
Дякую Тобі, Боже, Тобі, Матінко Божа, і Тобі, Ангеле-Хоронителю, за всі 

ласки і щедроти, які Ви зсилаєте на мене і мою родину.
Від щирого серця і від усієї душі дякую Вам за все.
Дякую, що є такий прекрасний часопис «Місіонар», на сторінках якого 

можна щиро і від душі подякувати за те все, що ми отримуємо з небес.
Нехай нас усіх благословить Всемогутній БОГ!
Віддаю Богові низький поклін, честь і славу!

З вдячністю Любов,
м. Львів

Дорога редакціє журналу «Місіонар»!
Через Ваш часопис я і моя родина хочемо щиро, від усього серця подя-

кувати Господу Богу, Матінці Божій і всім святим, до яких ми молимося. 
Через молитву ми кожен день отримуємо ласки від нашого Милосердного, 
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МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

люблячого Бога Отця, але переважно ми зовсім не усвідомлюємо, що без 
Бога не можемо нічого, навіть встати з постелі після нічного сну. Задумаймо-
ся, що часом пробуджуємося серед ночі – 2, 3, 4 година, і вже сон не йде, а то 
Господь нас збудив на розмову. А яка мила Богові молитва, коли ми уриває-
мо сон і ніхто нам не перешкодить, бо є тільки ми, молитва і Господь. Постій-
но своїми думками линьмо до люблячого Батька, який бачить наші немочі, 
знає наші потреби, труднощі й ніколи не відмовить, якщо щиро просимо. 
Не забуваймо дякувати і просити, тоді обов’язково отримаємо. Але просім у 
Бога з чистим серцем і руками. Навіть якщо не буде вислухана ваша прось-
ба, то з часом ви зрозумієте, що Господь вибрав для нас найліпший варіант. 

Хочу подякувати через ваш часопис Богові за нашого о. Романа, який ні-
коли й нікому не відмовляє у проханні, в який час хто до нього не звертався 
б. Отче Романе, в дитини страх, прошу про молитву – після молитви як ру-
кою зняло. Отче Романе, не можу вирішити проблему з документами, по-
благословіть мене – і проблема вирішена. Отче Романе, споряджаю внука на 
науку, в далеку дорогу, прошу про молитву і благословення! А о. Роман радіє 
щиро, що люди шукають помочі у Бога. Молитви о. Романа безцінні. Дякую 
Господу Богу, Пречистій Діві Марії і всім святим за безліч отриманих ласк, 
видимих і невидимих.

І прошу пробачення у всіх святих, що так довго зволікала виконати обі-
цянку й розповісти про вислухані молитви. Хочу сказати всім: не падайте 
духом, а щиро моліться, навіть коли лягаєте спати, просіть свого Ангела-Хо-
ронителя, щоб продовжував молитву за вас, коли ви спите.

З повагою І.А.

Ще хочу розповісти про такий випадок зі свого життя.
Було це чудо на Введення.
Коли о. Роман відвідував оселі зі свяченою водицею на Водохреще, він по-

дарував моєму онукові образочок, на якому Матінка Божа тримає на руках 
Ісусика. Внук говорити ще не вмів, йому був рік і 8 місяців. Але образочок я 
поставила біля дзеркала. Коли внук рано вставав, то все показував пальчи-
ком на образочок і прицмокував, що хоче поцілувати, і так кожного ранку і 
ввечері теж, коли лягав спати.

На Введення я встала рано, погодувала онука й пішла на роботу. Він вже 
не хотів спати, почав шарпати дочку за рукав і показувати на образок, але 
вона не хотіла ще вставати. Хлопець почав плакати…

І тут дочка чує голосний звук, зірвалася зі сну і відразу побачила – образ-
ка нема, він лежить на підлозі. Вона підняла образочок, дала дитині й сама 
поцілувала, телефонує до мене на роботу та розказує про чудо. Я їй кажу: 
дитина-ангел хотіла злучитися з Ісусом і Матінкою Божою, а ти лінувалася 
встати, тож Бог тебе підняв і дав знати, що всюди є Його присутність. Слава 
во Вишніх Богу тут на землі і на небесах, слава, слава, слава!
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

Підготувала Леся ШТИКАЛО

ÇÀÃÀÄÊÀ «ÂÈÁÅÐIÒÜ ÑËÎÂÎ»

(Всі слова розміщені вертикально, виберіть СЛОВО відповідно до запитань)
1. Ангел людям вість голо-

сить, … Спаситель ся возно-
сить, місце в небі всім зроби-
ти, звідки верне світ судити. 
2. Я дякую за все, за те що спас 
мене. За те, що … дав, мене 
своїм назвав, о Господи святий, 
живи в душі моїй, завжди мене 
навчай, веди в небесний край. 
3. Нехай світ, як море грізне, 
клекотить, пливе, шумить. 
В небі, там моя … непохитною 
стоїть. 4. «Ось Серце, що так 
дуже полюбило людей і нічого 
не щадило, а навіть себе вичер-
пало й винищило, щоб тільки 
показати їм свою любов. А як 
відплату за те дізнаюся від них 
тільки … через їх брак пошани 
і їхні святокрадства, через хо-
лод і погорду, що їх вони оказу-
ють мені у Пресвятій Тайні Лю-
бові» (слова Ісуса Христа святій 
Маргариті Алякок). 5. Прийди, 
Христе, прийди, наш … благо-

слови, на сліз долині, просим Тя нині прийди, Христе, прийди. 6. Подай нам дари для духа, тіла, віру, надію 
в серцях скріпи, даруй побіду в борбах, спокусах, горя, … осолоди. 7. Солодке Серце! Додай нам сили, щоб 
гарячіше ми Тя любили, щоб мислі наші про … забули. Тільки до Тебе завжди горнулись. 8. Я візьму тебе на 
руки, понесу туди, де Я, і не буде вже розлуки, бо … ти моя. 9. Присвячення себе Пресвятому Серцю Ісуса. 
10. За все Тобі я дякую, за … і Дух Святий, що Ти у пору всякую живеш в душі моїй. 11. Прийди до мене, 
милий Ісусе, бо Ти мій добрий Отець і Пан. А я не зраджу Тебе, як Юда; я буду вірний, як …. 12. Навчи мене, 
як зберегти …, а в рухах чемність, в мові осторожність. Навчи людей судити обережно, прощати всім, як Ти 
прощав безмежно. 13. Милосердя в гріхах наших, гріхи наші без кінця, … в серці як згасає  і надії вже нема. 
14. Припадім всі до Ісуса, … Йому даймо. За гріхи свої щоденні щиро ся покаймо. 15. Захист, оборона. 16. 
В твоїх руках моя спочине доля, нехай Твоя свята сповниться …! 17. Я − …, а ви − гілки. Хто перебуває в мені, 
а я в ньому, − той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. 18. Яка Твого Серця любов 
превелика, доброта і … од віка до віка!

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «МІСІОНАР-120», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ТРАВНІ 2017 РОКУ:

1.  1. Бог. 2. Гість.
2.  1. Індекс. 2. Світ. 3. Тираж. 4. Жовква. 
0.  1. Люрд. 2. Дороговказ. 3. Загреб.

М.  1. Марисюк. 2. Культура. 3. Андрей.
І.  1. Час. 2. Свято.

С.  1. Дзвін. 2. Нарис. 3. Сонце.
І.  1. Син. 2. Надія.
О.  1. Дрогобич. 2. Часопис. 3. Серце.
Н.  1. «Місіонарчик». 2. Травень. 
А.  1. Філяс. 2. Слово. 3. Осип. 4. Перемишль.
Р.  1. Рік. 2. Календар.

 
ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «ПИСАНКА» за квітень 2017 року надіслали:
БОЙЦУН Євгенія, м. Золочів, Львівська обл.
КОЗАК Ганна, м. Судова Вишня, Мостиський р-н, Львівська обл.
КУШ Мар’янка, с. Березина, Миколаївський р-н, Львівська обл.
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НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

МАРІЯ – НАШ ВЗІР
о. Епіфаній Пащак, 
ЧСВВ

ISBN 978-966-658-387-4,  96 с., 
105 х 165 мм, м’яка обкл.

МИТРОПОЛИТ 
ЙОСИФ ВЕЛЯМИН 
РУТСЬКИЙ 
(1574 –1637)
о. Іриней Назарко, ЧСВВ

ISBN 978-966-658-386-7,  64 с., 
105 х 165 мм, м’яка обкл.

З питань придбання літератури звертатися за адресою:

ДИВОВИЖНІ ПРИГОДИ ЧОТИРЬОХ ДРУЗІВ (Книга 1)
Ярослав Ногаль

Захопливі історії про підлітків, котрі після жахливої аварії вижили та були обдарова-
ні надзвичайними здібностями, заполонять увагу та стануть своєрідним моральним 
дороговказом для дітей перехідного віку. Четверо друзів, завдяки здобутим умін-
ням, допомагають людям, які благають Богородицю про порятунок, стають ревними 
християнами і сумлінними у навчанні й відповідальними у житті юнаками та юнка-
ми, що може слугувати гідним прикладом для наслідування у сучасному, сповнено-
му різних спокус світі.

ISBN 978-966-658-382-9, 216 с., 130 х 200 мм, м’яка обкл.

БЛАЖЕННІ
о. Василь Богдан Мендрунь, ЧСВВ
Книга 1 о. Василя Богдана Мендруня, ЧСВВ, «Блаженні» – збірка коротких життє-
писів і поезії, написаних для прослави новомучеників ХХ століття, яких св. Іван 
Павло ІІ 2001 року проголосив блаженними.

ISBN 978-966-658-373-7, 52 с., 145 х 215 мм, м’яка обкл.

Книга 2 о. Василя Богдана Мендруня, ЧСВВ, «Блаженні» – поетична збірка, 
написана для прослави новомучеників ХХ століття, яких св. Іван Павло ІІ 
2001 року проголосив блаженними.

ISBN 978-966-658-374-4, 52 с., 100 х 140 мм, м’яка обкл.

вул. Б. Хмельницького, 40 
м. Львів 79019
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