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з Христом та у Христі, на славу Отця і для спасіння світу.
Папа Франциск
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о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

ÍÅÑÊÎÐÅÍI
ÏIÄ ÏÎÊÐÎÂÎÌ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖI

СЛОВО РЕДАКТОРА

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати й сестри! Як знаємо, 
у 2014 році в українському суспільстві в результаті 
реакції на збройну агресію Росії посилилися тенденції 
декомунізації, внаслідок яких вирішено відмовитися 
від радянських символів і свят. Президент України 
Петро Порошенко своїм указом встановив щорічне 
відзначення Дня захисника України 14 жовтня. 
Голова Українського інституту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович мотивував вибір цієї дати 
історичною традицією вшанування українського 
війська на Покрову. «14  жовтня, Покрова Пресвятої 
Богородиці, ще з козацьких часів був святковим днем 
захисників Вітчизни. Тому свідомо викреслюючи 
з українського календаря чуже, штучно до нас 
привнесене свято російської армії-окупанта, я цілком 
природно зупинив свій вибір на 14 жовтня», – зазначив 
тоді Президент. 

Наша країна завжди під покровом Богородиці. Ще 
для запорозьких козаків Мати Божа була заступницею 
перед Всевишнім у різних лихах, а свято Покрови 
було найбільшим і найзначущішим святом, особливо 
в трагічні часи… Головна січова церква завжди була 
на честь Покрови, а в кожному козацькому курені 
була ікона. Французький інженер Ґійом Левассер де 
Боплан так писав у свій час про моральний дух козаків: 
«У походах ці люди дотримувалися тверезості, жодної 
горілки везти з собою не дозволялося, оскільки під час 
походів і експедицій вони високо цінували тверезість. 
По завершенні походу, незалежно від його успішності – 
відправляли молебень на честь Божої Матері». 

Інші історичні джерела ще подають опис драми 
вільної твердині і того, як переживали це самі 
запорожці: «То була, либонь, найтрагічніша сторінка в 
історії козацтва. Загартовані постійними військовими 
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походами, звиклі з посмішкою на вустах дивитися смерті в очі, цього разу 
наші славні лицарі падали на коліна й ридали. То була їх остання ніч, коли 
вони навічно прощалися зі своєю матір’ю – Січчю Запорозькою. До цього їх 
змусила Катерина ІІ, яка остаточно знищила козацькі вольності й зруйнувала 
найдемократичнішу обітницю в Європі. Намагаючись уникнути переслідувань 
і покріпачення та не бажаючи бути знаряддям царизму, значна частина 
козаків вирішила переселитись у пониззя Дунаю, де владарювали турки, й 
започаткувати Задунайську Січ. А поки що козаки вночі зійшлися до збудованої 
ними Січової церкви на честь Богородиці, щоб востаннє помолитися своїй 
покровительці, попрощатися зі своєю духовною святинею. Кожен з присутніх 
із сумом вчитувався в напис, що сяяв золотом біля царських врат: «Покрий 
нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас від усякого зла». Ставши навколішки, 
козаки в скорботі переказували текст із празникового тропаря:  – Днесь, 
благовірні люди, світло празнуємо отінювані Твоїм, Богомати, пришестям і, 
спозираючи на Твій пречистий образ, покірно молимо: покрий нас чесним 
Творїм покровом і ізбави нас від усякого зла, молячи сина Твого, Христа 
Бога нашого, спаси душі наші. Потім, узявши з собою ікону Покрови і тричі 
обійшовши церкву, священик востаннє прорік рядки празникового кондака: – 
Діва днесь предстоїть у церкві і з ликами святих невидимо за нас молиться 
Богу, ангели з архиєреями покланяються, апостоли з пророками ликують, бо 
ради нас молить Богородиця Предвічного Бога. Зі сльозами на очах вирушали 
в чужий край запорозькі козаки, несучи з собою образ святої Богородиці 
Покрови. Ця ікона супроводжувала й оберігала їх у далекій дорозі…».

Бог і Україна – саме таке серце нашого народу, від козаків Січі до кіборгів 
донецького аеропорту, воїнів АТО і всіх нас, серце, пронизане вірою і 
свободою, серце, на яке посягає «нова катерина», серце, нескорене перед 
злом – тому що під покровом Богородиці…

Дорогі брати й сестри! Жовтень  – благословенний час для молитов на 
вервиці. Щиро запрошуємо вірних до спільних і приватних молінь за кожну 
утиснену людську душу, кожну родину і всю Україну. 

А на сторінках жовтневого числа часопису зможемо дізнатися: про 
діяльність нашого Чину, про те, як Блаженніший Святослав відвідав 
Добромильський монастир, про свячення дияконів і підсумки наукової 
конференції на честь 400-ліття реорганізації ЧСВВ. Новини Католицької 
Церкви трішки потішать і пригнітять, пророчі думки вашингтонського 
священика зродять у вірних бажання прокинутися й приготуватися до 
приходу Жениха. Свідчення віри відомих людей, роздуми святої Терези з 
Калькутти про зв’язок абортів і миру, розповідь про святі ікони, спогади 
родичів про працелюбного слугу Божого о. Софрона Яциківа, ЧСВВ, і 
багато іншого матеріалу, сподіваємося, допоможуть утверджуватися у вірі 
й допомагати ближнім йти до Бога  – через совість, через добрі вчинки, 
через Марію. Прибігаймо, дорогі читачі, до Неї й молитовно співаймо: «Під 
Твій покров святий, Діво свята, прийми дітей своїх, о Всеблага!» 
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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 сьогодні.

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 ÆÎÂÒÅÍÜ

ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб праця всіх людей шанувалася й були 
гарантовано захищені їхні права, щоб безробітні мали 
можливість зробити свій внесок у загальне благо.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

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

ÌÎËÈÒÂÈ ÍÀ ËÈÑÒÎÏÀÄ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб християни в Азії, 
даючи свідчення Євангелія, своїми словами і вчинка-
ми сприяли діалогу, миру та взаєморозумінню, осо-
бливо між послідовниками інших релігій.

У більшості азіатських країн релігію тісно пов’язують 
із національністю. Щоб бути повноправним громадяни-
ном Шрі-Ланки, ти повинен бути буддистом; «справжній» 
малайзієць має бути мусульманином. В Азії все більше й 
більше зростає загроза релігійного націоналізму. Різно-
манітність релігій породжує конфлікти і ворожнечу.

Завдання ж вірян, де б вони не жили, полягає у тому, 
щоб пізнавати Слово Боже та ділитися своїм досвідом і 
знаннями з ближніми. Лише тоді ми зможемо стати ак-
тивними учасниками церковного життя і виконувати те 
завдання, яке колись Ісус Христос дав своїм апостолам.

Бути християнином – це насамперед давати свідчен-
ня Ісуса. Ці свідчення словами і вчинками сприяли б 
діалогу, миру й взаєморозумінню, особливо між послі-
довниками інших релігій. 

Папа Франциск закликає нас у цьому місяці особли-
во молитися за християн в Азії, щоб ті, живучи Єван-
гелієм, відкривали свої серця до інших, передаючи 
послання віри, надії та любові, адже ми, християни, по-
кликані будувати братній світ, який був би домом для 
кожного створіння.

Свідчення радості, що випливає з Божої любові, – ра-
дості Євангелія убогим, страждаючим, пригнобленим, 
маргіналізованим, послідовникам інших релігій не 
лише стане живим прикладом Христа, а й сприятиме 
діалогу, миру й взаєморозумінню найперше між вірни-
ми, а вже пізніше – й у країні. 

Велику силу має молитва в єдності. Складаймо свої 
молитви, щоб змінити історію і долю народів, що меш-
кають в Азії. Молімося за Боже благословення цієї зем-
лі й за те, щоб кожна людина близько пізнала Бога.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

о. Домінік 
НАЛИСНИК, ЧСВВ
заступник головного 

редактора
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 ср Сщмч. Теодора Ромжі; 
прор. Йоіла; мч. Уара; прп. Івана за померлих

2 чт Вмч. Артемія за Папу Франциска
3 пт Прп. Іларіона Великого за монахів і ченців
4 сб Св. Аверкія, єп. Єрапольського за узалежнених
5 нд 22-га нд. Ап. Якова, брата Господнього за цілісність українських земель
6 пн Мц. Арети й інших за емігрантів
7 вт Мчч. Маркіяна й Мартирія за молоді сім’ї
8 ср ⊕ Вмч. Димитрія Мироточця за молодь, яка відійшла від Церкви
9 чт Мч. Нестора; мцц. Капітоліни й Єротиїди за митців

10 пт Мчч. Терентія і Неоніли; 
мц. Параскеви, що в Іконії за митників

11 сб Прп. Анастасії; прп. Аврамія Ростовського за українських вояків
12 нд 23-тя нд. Мчч. Зиновія і Зиновії, сестри його за самотніх і покинутих

13 пн Апп. Стахія, Амплія й інших; мч. Елімаха за прославу Митрополита 
Андрея Шептицького

14 вт Безсрібників і чудотв. Косми і Дам’яна за лікарів

15 ср Мчч. Акиндіна, Пигасія, Афтонія, 
Елпидифора й ін. за припинення сутички між КНДР та США

16 чт Мчч. Акепсима, Йосифа й Айтала за зниження цін на енергоносії 

17 пт Прп. Йоаникія Великого; 
мчч. Нікандра та Єрмея за відповідальних батьків

18 сб Мчч. Галактіона й Епістими за Апостольську Столицю

19 нд 24-та нд. Іспов. Павла, архиєп. Царгородс. за  те, щоб усі в нашому народі 
мали змогу добре підготуватися до зими

20 пн Прп. Йосафати Гордашевської; 
33-х мчч., що в Мелітині за вдів і сиріт

21 вт ⊕ Собор Архистратига Михаїла за довіру та уповання на ангелів

22 ср Прпп. Матрони і Теоктисти за місіонерів

23 чт Апп. Ераста, Олімпа, Родіона й тих, що з ними за письменників

24 пт Мчч. Мини, Віктора і Вінкентія; 
прп. Теодора Студ. за одиноких матерів 

25 сб ⊕ Сщмч. Йосафата, 
архиєп. Полоцького (на неділю) за єдність Церкви

26 нд † Св. Івана Золотоустого, архиєп. Царгородс. за рідних і близьких
27 пн † Ап. Пилипа за ВВП «Місіонер»

28 вт Початок Різдвяного посту (Пилипівки)
Іспов. Гурія, Самона й Авіва за всіх Протоігуменів ЧСВВ 

29 ср 26-та нд.† Ап. і єванг. Матея за одружене священство
30 чт Св. Григорія, єп. Неокесарійського за спокій для стривожених

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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Блаженна Йосафата народилася 20 ве-
ресня 1869 року в міщанській родині Яко-
ва Пукаса і Ксенії Гордашевської у Львові. 
Змалку це була незвичайна дитина  – ді-
вчинка відзначалася гострим розумом, 
людяністю і глибокою релігійністю.

Закінчивши з відзнакою школу, че-
рез матеріальну скруту не змогла про-
довжити навчання і пішла працювати 
на фабрику скла. Згодом змінила шум і 
метушню фабрики на тиху працю гапту-
вальниці, щоб більше вправлятися в ду-
ховному житті, спілкуватися з Богом.

Тричі майбутня монахиня склада-
ла приватний обіт чистоти, а 1891 року 
звернулася до свого духівника, отця 
Єремії Ломницького, ЧСВВ, по допомогу 
для вступу до Чину Сестер Василіянок – 
єдиного на той час у Галичині україн-
ського жіночого чину. 1892 року Йоса-
фату послали жити до монастиря сестер 
Філіціянок, щоб вона набула досвіду 
активного чернечого й апостольського 
життя. Через два місяці вона прийняла 
облечини. Отець Єремія Ломницький 
побачив у Гордашевській моральну силу 
і чесноти, потрібні для того, щоб очо-
лити нову чернечу спільноту. Цього ж 
року вона поїхала в село Жужель (тепер 
– Жужеляни) на Сокальщині, де місце-
вий парох уже підготував будинок для 
сестер. У 1902 році на загальних зборах 
Сестер Служебниць Йосафату обрано 
головною настоятелькою згромаджен-
ня. Мати Йосафата мужньо й терпляче 
зносила різні випробування.

 1919 року, за три тижні до улюблено-
го свята Йосафати  – Благовіщення Ма-
рії – монахиня передбачила свою смерть. 
Провіщення збулося, і вона померла на 
49-му році життя, таким чином Господь 
вислухав її молитву: «Забери мене з цьо-
го світа в тих літах, в яких буду найбіль-
ше підготована». Сестра Йосафата по-
мерла від туберкульозу костей 7 квітня 

1919 року, в ніч празника Благовіщення 
Пречистої Діви Марії. Дивлячись з іс-
торичної перспективи на життя Слуги 
Божої Йосафати і той вплив, який мала 
її апостольська діяльність, мимоволі 
пригадуються великі монаші революції 
з їхніми творцями, засновниками нових 
типів християнської духовності – святим 
Антонієм, святим Франциском Асизьким, 
святим Патриком «Ірландським», святим 
Бенедиктом… Видається, що якби не пе-
репони воєнного часу, комуністичного 
режиму, рух Сестер Служебниць міг би 
перерости у щось подібне. Адже Йоса-
фата була постаттю справді винятковою і 
святою на тлі «організованої галицької пе-
ресічності». Святість сестри підтвердили 
численні чуда і надприродні речі, які ста-
лися за посередництвом сестри Йосафати.

27 червня 2001 року Папа Іван Павло II 
у Львові проголосив Йосафату Гордашев-
ську блаженною.  

ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÊÀ ÍÀ ËÈÑÒÎÏÀÄ
ÁËÀÆÅÍÍÀ ÉÎÑÀÔÀÒÀ
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«ПЕРЕМІНА СИЛОЮ І БЛАГОДАТТЮ
ДУХА СВЯТОГО У ЦЬОМУ ХРАМІ
ЗРОБИЛА З РОМАНА ВЕЛИКОГО
МОЙСЕЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ», – 
БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ

«Святкуючи в цьому монастирі в 
Добромилі ці історичні події 400-літ-
тя реорганізації ЧСВВ ми відчуває-
мо, що ці святкування – це не просто 
щось, що сталося в минулому. Вони 
сьогодні покликані дати оновлення, 
відродження і нашої держави, і на-
шого народу…», – про це сказав Отець 
і Глава Української Греко-Католиць-
кої Церкви Блаженніший Святослав 
у своїй проповіді до вірних у Василі-
янському монастирі в Добромилі на 
свято Преображення Господнього.

«У Преображенні Господь відкри-
ває істину, правду про саму людину. 
Він показує, що людина в Божому 

задумі була створена для того, щоб 
бути богоносною. Наше тіло Бог 
створив не для смерті, а для життя 
у воскресінні. Через тіло, переоб-
ражене на Таворській горі, засяя-
ла світлість божества. Ось для чого 
Господь створив мене і вас. Преоб-
раження на Таворі означає преоб-
раження, відновлення людини…». 
За словами Блаженнішого Святос-
лава, у цій події ми також святкуємо 
пам’ять його великого попередни-
ка  – блаженної пам’яті Йосипа Ве-
лямина Рутського. Цього року ми-
нає 380 років із дня його блаженної 
кончини. Можна сказати, що в його 
серце свого часу Господь Бог поклав 
певне покликання  – преобразити 
Київську Церкву Володимирового 
Хрещення, об’явити світові й самій 
тій Церкві правду про неї.

«Він як Глава Унійної Церкви, 
розумів, що вся правда про Воло-
димирове Хрещення, уся краса і 
велич цієї події і слава тої Церкви 
виявляється найперше в тому, що 
це є Церква святих мучеників і по-
движників праведного, автентично-
го християнського життя. Ця велич і 
правда виявляється в єдності Київ-
ської Церкви з Апостольським Рим-
ським престолом. Бо ми знаємо, що 
в часи Володимирового Хрещення 
християнство ще не було поділене. 
Та краса первісного неподіленого 
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християнства сяє в повноті в тій 
Церкві, яку цей муж захотів преоб-
разити і відновити. І що він робить 
для преображення Київської Церк-
ви? Насамперед дбає про відроджен-
ня, преображення її монашества в 
реформі, яку ми сьогодні знаємо як 
400-річчя Василіянського чину»,  – 
розповів Глава УГКЦ.

Як зазначив архиєрей, саме Веля-
мину Рутському належить ідея, яку 
сьогодні так по-різному експлуату-
ють,  – ідея єдиної помісної Церкви 
в Україні, ідея єдиного патріархату 
Київської Церкви в єдності з Рим-
ською Апостольською Столицею. 
Він вважав це за необхідні кроки для 
повноцінного відродження нашого 
спадку батьківської віри, повного 
сили і краси.

Глава Церкви зауважив, що він із 
вірними сьогодні освятив монастир-
ський храм. «Він не є новий, – сказав 
Блаженніший Святослав, – бо збудо-
ваний ще у ХVIII столітті. Але його 

краса була потоптана… Сьогодні, у 
свято Преображення, цей храм стає 
новим. Ми знаємо, що свого часу 
вже переобразився Василіянський 
чин. Бо саме звідси почалася славна 
реформа Чину в кінці ХІХ століття».

Глава Церкви згадав і великого 
реформатора й оновителя монашо-
го життя УГКЦ  – праведного Ми-
трополита Андрея Шептицького, 
свого часу преобразився, який став 
монахом у цьому храмі. «Є славна 
історія,  – розповів Блаженніший 
Святослав,  – про те, як його мама, 
графиня Шептицька, приїхала до 
Добромиля і побачила, що її син за-
мітає цей храм. Вона була здивова-
на, бо незвично було бачити графа 
з мітлою в руках. Але ця переміна 
силою і благодаттю Духа Святого у 
цьому храмі зробила з нього Вели-
кого Мойсея українського народу. 
І ми сьогодні дякуємо за це».

За матеріалами
департаменту інформації УГКЦ
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ДИЯКОНСЬКІ СВЯЧЕННЯ ЧСВВ 
У ПОГОНІ

У неділю, 27 серпня, у Погонському монастирі отців василіян владика Іри-
ней Білик, ЧСВВ, уділив дияконські свячення шістьом братам-студентам Ва-
силіянського інституту філософсько-богословських студій ім. митрополи-
та Йосифа Велямина Рутського.
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Урочисту Божественну Літургію 
очолив владика Іриней Білик, кано-
нік Папської базиліки Санта Марія 
Маджоре. З ним співслужили о. Йоа-
никій Чверенчук, ЧСВВ, генеральний 
вікарій Чину, о. Йоан Школик, ЧСВВ, 
Протоігумен Провінції Найсвятішого 
Спасителя, о. Пантелеймон Трофі-
мов, ЧСВВ, ректор Василіянського 
інституту, ігумени та ієромонахи з 
Провінції Найсвятішого Спасителя.

У своїй гомілії владика Іриней, 
роздумуючи над Євангельською 
подією про юнака, який відійшов 
від Ісуса засмученим (Мт. 19, 16–26), 
промовив: «Практичне життя є за-
вершенням та мірою любові до 
Бога і до ближніх». Коли людина 
прив’язана до багатства, політики 
чи влади, то вона не приділяє до-
статньо часу своїм ближнім, ро-
дині. А тому, наводячи слова Папи 
Франциска, проповідник зазначив, 
що багатство має вживатися не для 
себе, а для блага ближніх.

Порівнюючи засмученого єван-
гельського юнака з ченцями, які 
виявили бажання стати дияконами, 
владика Іриней звернувся до при-
сутніх: «Сьогодні ми є свідками, як 
шестеро монахів-василіян в юності 

вибрали кращу частку, пішовши за 
Христом. Вони не можуть бути сум-
ними, адже Христос є джерелом ра-
дості та щастя», – зазначив Архиєрей.

Звертаючись до кандидатів на 
дияконів, канонік Папської базилі-
ки Санта Марія Маджоре наголо-
сив: «Бажаю вам, щоб божественна 
благодать, яка сьогодні зійде на вас, 
примножувала ревність і додава-
ла сили для жертовного служіння 
Церкві, особливо в теперішній час 
для України». Владика Іриней також 
подякував батькам за християнське 
виховання своїх синів. Просячи за-
ступництва у Пресвятої Богородиці, 
проповідник побажав, щоб Діва Ма-
рія випросила в Бога миру і злагоди 
для нашого народу.

Після освячення чесних дарів на 
Божественній Літургії відбувся Чин 
поставлення у дияконів братів Теодо-
ра Дутчака, Теоктиста Міщука, Йоса-
фата Олійника, Романа Якимця, Йо-
сифа Баранецького та Піо Павлика.

На завершення о. Йоан Школик 
висловив вдячність владиці Іринею 
за уділення свячень, а Роман Яки-
мець від імені нових дияконів по-
дякував усім присутнім та попросив 
про молитву в їхньому наміренні.  
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БУДЬМО ДОБРИМИ УЧНЯМИ 
ВЧИТЕЛЬКИ-ІСТОРІЇ! 

14–17 ВЕРЕСНЯ ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЧИН СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»

«Господь запрошує нас зазирнути в буття Церкви, піз-
нати глибше історію Церкви і Чину св. Василія Великого, 
адже «історія Василіянського чину нерозривно пов’язана 
з історією Київських унійних митрополитів. Будьмо до-
брими учнями вчительки-історії!  

Блаженніший Святослав 
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Архиєрейську Божественну Літургію в соборі св. Юра у Льво-
ві на початок конференції очолив Отець і Глава УГКЦ Блаженні-
ший Святослав Шевчук із владикою Іринеєм Біликом, каноніком 
Папської базиліки Санта Марія Маджоре та владикою Василієм 
Тучапцем, екзархом Харківським. У Літургії брали участь також 
Протоархимандрит Василіянського чину св. Йосафата о. Генезій 
Віомар, ЧСВВ, Протоігумени з різних країн, ієромонахи та ченці-
василіяни, священнослужителі та доповідачі й учасники конфе-
ренції. Конференція відбувалася у Будинку вчених у Львові.
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 ÊÀÐÄÈÍÀË ÍÅÉÏIÐ ÇÂÈÍÓÂÀÒÈÂ ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÓ
ÂÂÑ Ó ÏIÄÐÈÂI ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÕ ÖIÍÍÎÑÒÅÉ
Кардинал Вілфрід Нейпір звинуватив британську радіотелекомпанію ВВС у нама-

ганні підірвати християнські моральні цінності через пропаганду, яка говорить людям, 
що зло – це добро, повідомляє Catholic Herald.

«Навряд чи минає хоча б день без того, аби ВВС не рекламувала аборт, гомосексуа-
лізм і т.п. Звичайна тактика полягає у тому, щоб звинуватити окрему взяту країну в не-
нормальності, оскільки там існують заборони X, Y чи Z», – зазначає кардинал.

ВВС відмовилася коментувати звинувачення кардинала Нейпіра. Нагадаємо, що 
ВВС є у державній власності та фінансується з кишені платників податків.

 ÀÂÑÒÐÀËIÉÑÜÊÈÉ ÀÐÕÈCÏÈÑÊÎÏ: «ÊÐÀÙÅ ß
ÏIÄÓ ÄÎ Â’ßÇÍÈÖI, ÍIÆ ÇÐÀÄÆÓ ÒÀCÌÍÈÖÞ ÑÏÎÂIÄI»

Австралійська королівська комісія захисту дітей від сек-
суального насильства видала законодавчу рекомендацію, 
яка під загрозою кримінального переслідування вимагає 
від католицьких священиків повідомляти поліцію про ви-
падки сексуального насильства над дітьми та розкривати 
деталі, якщо вони про це довідалися у Таїнстві сповіді.

У своєму коментарі для Австралійської телераді-
окомпанії Архиєпископ Мельбурна Деніс Гарт, пре-
зидент Конференції католицьких єпископів Австра-
лії, зазначив, що він особисто піде до в’язниці, але не 
зрадить таємниці сповіді, повідомляє LifeSite. Архиє-
пископ Гарт зазначив, що таємниця сповіді – це фун-
даментальна частина свободи віросповідання, яка ви-

знається такою австралійським законодавством, і так має бути й надалі, якщо Австралія 
хоче бути країною, що шанує свободу віросповідання.

НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

НОВИНИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ
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 ÊÈÒÀÉÑÜÊÀ ÂËÀÄÀ 
ÇÀÁÎÐÎÍßC ÄIÒßÌ
ÂIÄÂIÄÓÂÀÒÈ ÖÅÐÊÂÈ
Китайська комуністична влада посилює тиск 

на християн у чотирьох китайських провінціях, 
забороняючи дітям, навіть у супроводі батьків, 
відвідувати християнські богослужіння, повідо-
мляє La Croix.

Китайський уряд також вимагає від провін-
ційної влади посилити спостереження за хрис-
тиянськими громадами, особливо тими, які не 
належать до жорстко контрольованих цен-
тральним керівництвом релігійних організацій.

 ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏIÂÄÅÍÍÎI ÊÀÐÎËIÍÈ ÏIÄÏÈÑÀÂ
ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÏÐÎ ÇÀÁÎÐÎÍÓ 
ÔIÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÀÁÎÐÒIÂ

25 серпня цього року губернатор штату Південна Кароліна Генрі Макмастер під-
писав розпорядження, яким заборонив фінансування державою абортів на території 
штату, а також державного фінансування гіганта американської абортивної індустрії 
Planned Parenthood, повідомляє National Catholic Register.

У розпорядженні зазначається, що долари платників податків не можуть викорис-
товуватися для фінансування абортів.

 ÊÀÒÎËÈÖÜÊÀ ØÊÎËÀ Â ÊÀËIÔÎÐÍII 
ÂÈÐIØÈËÀ ÇÍÅÑÒÈ ÔIÃÓÐÈ ÑÂßÒÈÕ
Католицька школа Сан-Доменіко в Сан-Анзельмо (штат Каліфорнія) знесла у своє-

му кампусі фігури святих, включаючи статую Богородиці з Дитятком Ісусом, повідомляє 
Catholic Herald. Це було зроблено, щоб «не відлякати» потенційних студентів та їхніх батьків.

Голова опікунської ради школи Емі Скеш-Кокс заявила, що фігури прибрали, щоб не 
провокувати можливе відчуження некатоликів.

Батьки учнів школи Сан-Доменіко, як повідомляє CNA, висловили занепокоєння, що 
через подібні вчинки стирається католицька ідентичність школи. Так, Шеннон Фіцпатрік, 
8-літній син якого навчається тут, заявив, що так званий інклюзивізм означає відмову від 
167-літньої традиції школи Сан-Доменіко як домініканської католицької освітньої установи.

Шеріл Ньюел, батько чотирьох дітей – учнів цієї школи, заявив для американських ЗМІ, 
що намагання керівництва закладу догодити всім насправді нікого не робить щасливим.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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Сан-Доменіко – перша католицька школа у Каліфорнії, яку заснували 1850 року се-
стри Домініканки від Св. Рафаїла.

Як зазначає для CNA прес-секретар Архиєпархії Сан-Франциско Майкл Бравн, шко-
ла функціонує значною мірою незалежно від Архиєпархії, а канонічна відповідальність 
за неї лежить на сестрах Домініканках від Св. Рафаїла. Він також зазначив, що Архиєпар-
хія контактуватиме з керівництвом закладу, щоб спробувати вирішити ситуацію.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ

 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ
ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÈÉ, 
ÙÎ ÖÅÐÊÂÀ – 
ÖÅ ÑÏÎÐÒÇÀË ÄËß ÄÓØI
Мегазірка Сильвестр Сталлоне завжди 

сам виконував трюки в кіно, що не раз за-
кінчувалося переломами і госпіталізацією. 
Віра цього італійця в Христа також пере-
жила багато випробувань – поки голлівуд-
ський «блудний син» (як він сам себе нази-
ває) нарешті не повернувся до Господа.

«Я ріс в християнській родині,  – роз-
повів Сталлоне в інтерв’ю для «Dove 
Foundation». – Мене вчили віри, і я намагав-
ся вірити, наскільки міг, поки одного разу 
не потрапив у так званий реальний світ. Я 
зіткнувся з різними спокусами і збився зі 
шляху. Я багато разів робив поганий вибір».

Сталлоне, якому зараз 71 рік, наро-
дився в Нью-Йорку. Його батько був пе-
рукарем і косметологом. Мати – власниця 
спортзалу, астролог, танцівниця  – пропа-
гувала жіночу боротьбу.

Його народження було пов’язане з певними ускладненнями. Акушерка ненавмисно 
перерізала новонародженому нерв, що викликало параліч деяких частин обличчя. Та 
«дикий погляд» став потім його сценічним іміджем, як і злегка невиразне мовлення.

Коли Сталлоне було десять років, його батьки розлучилися. Можливо, це стало 
причиною його низької успішності в школі. У 24 роки його виселили з будинку, і він 
ночував на автовокзалі. Саме тоді його взяли на роль за 200 доларів в одному порно-
еротичному фільмі.
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«У мене був вибір: або зніматися в цьому фільмі, або йти когось грабувати, – згадує 
Сталлоне. – Я був у дуже скрутному становищі».

Тоді Сильвестр отримав ще кілька незначних ролей, аж поки в 1976 році величез-
ний успіх йому приніс фільм «Роккі». Ця кінострічка, нагороджена трьома Оскарами, 
захопила уяву американців. Невдаха-боксер став американським кумиром.

Після цього успіху було шість сиквелів (продовжень) «Роккі», роль в «Рембо», де 
Сталлоне зіграв спецназівця Джона Рембо, а потім – «Нестримні». З відкинутого сус-
пільством цей хлопець перетворився на одного з найуспішніших голлівудських акто-
рів. Однак раптова слава і багатство принесли йому безліч нових спокус.

«Несподівано ти отримав ключі від царства казок, а з ними – багато спокус. І я по-
чав вірити в свою славу, – зізнався Сталлоне в інтерв’ю Пету Робертсону. – Без сумні-
ву, я збився тоді зі шляху. Я визнаю це».

Сталлоне двічі розлучався – спочатку з Сашею Зак, а потім з Бригітою Нільсен. Зараз 
він перебуває в шлюбі з Дженніфер Флавін й виховує у ньому три доньки. Особисті про-
блеми Сильвестра спонукали його до самоаналізу в деяких його пізніх фільмах. 48-річ-
на сестра Сталлоне – Тоні Д’Альто померла від раку легенів у 2012 році. В останній кіно-
стрічці «Крід: спадщина Рокі» Рокі Бальбоа є наставником Адоніса Джонсона і бореться 
з раком. За словами самого Сталлоне, його життя 12 років йшло під укіс, аж поки не 
відбулося «прозріння блудного сина» і він не повернувся до віри свого дитинства.

«Я нарешті зрозумів – треба зупинитися, – каже Сталлоне, – 
повернутися до головних речей, перестати самому контро-
лювати своє життя й дозволити робити це Богові».

Незважаючи на голлівудське оточення, що противиться християнству, Сталлоне 
сміливо говорить про свою віру в Христа й завжди випромінює ентузіазм, коли мова 
йде про відвідини церкви.

«Чим більше я ходжу до церкви, чим більше слухаю Його Слово, тим більше відчу-
ваю, що Він веде мене за руку, що тиск ніби слабшає, – сказав Сталлоне в інтерв’ю для 
видання «В фокусі – сім’я». – Церква – це спортзал для душі. Ви не можете самі трену-
вати себе. Вам треба десь отримувати знання, досвід; необхідне чиєсь керівництво».

Тепер, коли він став старший і мудріший, Сильвестр визнає, що в деяких його ранніх 
фільмах було багато низькопробного насильства. Однак він високо цінує всі серії «Роккі».

«Це історія віри, чесності й перемоги,  – переконаний Сталлоне.  – Ісус є джерелом 
сили для кожного, кому належить подолати марафон. Ви можете порівняти це з мужніс-
тю Давида – з героєм, який колись був ніким, але переміг Голіафа. Це – метафора життя».

Певний час тривала робота над сиквелом до Рембо. Серед інших обговорювала-
ся версія про порятунок місіонерів на території Іраку, контрольованій ІДІЛ. Однак цей 
фільм, швидше за все, так ніколи і не буде знято.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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Одна з особливостей стилю Сталлоне – всі трюки він виконує сам. Це призводило до 
травм плечей, грудей, верхньої частини спини, наслідки яких він намагався приховати 
за допомогою тату. Перше татуювання зображало його дружину Флавін.

Коли Сталлоне знімався в «Роккі-4», його напарник (виконавець ролі російського 
боксера-супротивника Роккі) вдарив його так сильно, що Сталлоне на чотири дні по-
трапив до відділення інтенсивної терапії. «Так нерозумно!» – визнає актор.

Ці травми також є метафорою. Йдучи від Христа, ми дістаємо удари життя, і вони 
спонукають нас замислитися про найголовніші речі. Тоді ми повертаємося до Нього. 
Думаю, що Сталлоне погодився б із цим.

 ×È ÌÀÞÒÜ ÊÀÒÎËÈÊÈ ÏÐÀÂÎ 
ÊÐÈÒÈÊÓÂÀÒÈ ÏÀÏÓ?
Ми живемо в епоху такого бурхливого розвитку засобів масової комунікації, що 

майже кожне слово і крок Папи стають публічними, й будь-хто може його прокомен-
тувати. В цьому немає нічого поганого, оскільки всі мають право на власну думку, осо-
бливо коли це не стосується основних елементів нашої віри.

Але ми явно виходимо за рамки євангельського духу, коли плекаємо негативні ви-
словлювання, руйнуючи тим самим те, на чому ґрунтується вся будівля Церкви: любов. 
Саме любов повинна бути рушійною силою для віруючого: ми покликані любити один 
одного так, як любить нас Бог. На основі цього критерію і можна оцінити ті чи інші кри-
тичні висловлювання. Як говорить євангелист Іван, «Бог є любов, і хто перебуває в лю-
бові, той перебуває в Бозі, і Бог в ньому» (1 Ів. 4, 16). Саме на підставі любові будемо 
судимі й ми самі в кінці наших днів, й саме любов стягує на нас Боже благословення.

Таким чином, будь-що, зокрема й критика, повинна надихатися любов’ю, щоб зали-
шатися на євангельській стезі. В протилежному ж разі критика буде гріхом, іноді навіть 
смертним. Які критерії слід мати на увазі, щоб визначити, наскільки критика відповідає 
євангельському духові? Тут корисно звернутися до принципу, який висловив Блажен-
ний Августин: «In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas». Це можна ви-
тлумачити так: в головному – єдність, в сумніві – свобода, в усьому – любов.

У головному – єдність, але що ж є головним? Головне – це істини віри й моралі. Ми 
знаємо, що Ісус Христос обіцяв зберегти апостола Петра від помилок в головному. У 
сумніві ж, тобто в тому, що можна піддавати різним інтерпретаціям, кожен вільний ду-
мати, як хоче. У цій сфері допустимі різні думки. Але й тут доречно зважити, чи можуть 
ці сумніви бути предметом публічної полеміки. На жаль, таким чином дуже легко втра-
тити саме дух любові, про яку йшлося вище, й спровокувати неприязнь до того, кого 
сам Христос поставив пасти своїх овець. Саме це можна вважати гріхои лихослів’я, тоб-
то осудженням ближнього в нього за спиною. «І язиком своїм не наклеплюй», – гово-
рить Писання (Сир. 5, 14). Мета лихослів’я – дискредитувати ближнього, тому той, хто 
це робить, ставить акцент саме на тих фактах, які можуть очорнити людину або щонай-
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менше принизити її. Гріх засудження полягає в тому, щоб показати людину в непри-
вабливому світлі й викликати в інших негативні почуття стосовно неї: «Грішна людина 
дратує друзів і зводить наклепи на миролюбних» (Сир. 28, 9).

«У всьому – любов». Це твердження не потребує тлумачень. Критика також може 
бути виголошена з любов’ю. Чи припустимо критикувати Папу і робити це публічно? 
Ось що говорить святий Тома: «Якщо існує небезпека для віри, то підлеглі зобов’язані 
дорікнути предстоятелю, можливо й привселюдно. Ось чому святий Павло, хоч і був 
підлеглим Петра, через небезпеку спокуси для віри дорікнув йому публічно» («Сума 
теології» 2, 2). Однак святий Тома додає, що неприпустимо «дорікати вищому без по-
ваги або злословити про нього». Нерідко саме в такому дусі звучить критика на адресу 
Святішого Отця. Багатьом висловлюванням бракує душевної рівноваги, поваги, любові.

Повернімося до Євангелія. Коли один зі служителів первосвященика вдарив Ісуса 
Христа по щоці, Він відповів йому стримано: «Якщо зле Я сказав, покажи, що то зле; 
а якщо добре, за що ти б’єш Мене?» (Ів. 18, 23). Саме такими мають бути дискусії між 
християнами, так щоб невіруючі і віруючі інших релігій могли дивуватися, як це зробив 
Тертуліан: «Дивіться, як вони люблять один одного!».

Таким чином, щоб залишатися в Божій благодаті, краще триматися подалі від уїдли-
вої критики, що не відповідає духові Євангелія.

 Â IÐÀÍI ÂÑÅ ÁIËÜØÅ
ÌÎËÎÄÈÕ ËÞÄÅÉ 
ÏÐÈÉÌÀÞÒÜ ÕÐÈÑÒÀ
Християнство швидко поширюється 

серед молоді в деяких містах країни. Про 
це йдеться в недавньому звіті іранського 
християнського інформаційного агентства 
Mohabat News, повідомляє християнський 
мегапортал invictory.com.

«Зафіксовано високий показник навер-
нення іранської молоді до християнства, 
незважаючи на жорстке ісламське ідеоло-
гічне зомбування молоді в сім’ях та освітній 
системі», – йдеться в повідомленні агентства. Як зазначає Mohabat News, ісламський 
уряд Ірану надає потужну бюджетну підтримку ісламським організаціям, які пропагу-
ють іслам серед молоді всередині Ірану і за кордоном. «Попри такі зусилля, іранська 
молодь, очевидно, стає все більш далекою від ісламу, що є причиною великого занепо-
коєння з боку іранського ісламського уряду», – повідомляється в звіті.

Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ, РАДІО ВАТИКАНУ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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На сторінках сайту «National 
Catholic Register» священик Вашинг-
тонської Архиєпархії і відомий аме-
риканський католицький блогер 
Чальз Поуп порушує проблему па-
сивності католиків у час, коли пере-
слідування Церкви може стати ре-
альністю і в країнах Заходу.

«Зараз зростає розгубленість се-
ред католиків, яка свідчить про те, 
що Церква, чи принаймні її провід, 
живе у минулому. Здається, немає 
розуміння того, що ми вже пере-
буваємо в стані війни й мусимо ке-
руватися тверезістю, збільшуючи 

свій відрив від сучасної популярної 
культури, щоб бути готовими муж-
ньо свідчити Христа, аж до мучени-
цтва», – пише отець-блогер.

Отець Поуп, наводячи слова зі 
Святого Письма  – «Благословен-
ний Господь, моя скеля, що руки 
мої вчить війни, а мої пальці – бою» 
(Пс.  144,1), наголошує, що це війна 
не тілесна, а духовна й моральна. 
І щоб бути готовими до неї, на дум-
ку автора, треба «чітко знати про всі 
хибні вчення та бути спроможими 
в любові нести світло істини проти 
помилок».

ВІРА Й КУЛЬТУРА

КОМФОРТНИЙ КАТОЛИЦИЗМ ЗАКІНЧИВСЯ.
ЦЕРКВА МАЄ ГОТУВАТИСЯ ДО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
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Сьогодні в католицьких парафіях, 
як вважає вашингтонський свяще-
ник, панує атмосфера сором’язливості 
й спокою, а водночас – страх «спірних» 
питань, боязнь когось образити… 
«Але зараз не час носити м’яку оде-
жу», – підносить свій голос автор проти 
такої духовної сонливості й ліні.

Католицька Церква в США у 70–
90-х роках ХХ століття переживала 
період «привабливого католицтва». 
Люди, які пам’ятають цей час, від-
значають, що католицькі парафії 
в Америці заохочували людей до-
лучатися до них: «Приїздіть, і здо-
будете досвід нашої гостинності й 
теплоти». Тоді найбільшим бажан-
ням католицьких громад було без-
конфліктно влитися в суспільство й 
отримати статус «нормальних», щоб 
американська культура прийняла їх. 
І це, на думку автора, тамтешнім ка-
толикам вдалося.

«Церковна архітектура та інтер’є-
ри стали мінімалізовані. Мова бо-
гослужінь і музика  – спрощені. 
Марійські процесії, походи з Най-
святішими Тайнами й багато інших 
видимих виявів віри зникли. Навіть 
Розп’яття замінено зображеннями 
Воскресіння Христового. Акцент 
зроблено на те, щоб людина почу-
валася комфортно й упевнено, а не 
пригнічено через складні завдання. 
Проповідь тоді зведено до безпечно-
го переконування берегти довкілля 
і не забруднювати його, не судити 
і не виявляти нетолерантності й 
т.д.» – пише о. Поуп.

«Ми, що повинні бути світлом сві-
ту, тими, через кого Христос випро-
мінює своє світло, вважали за краще 
приховати це світло під глечиком і 
зачаїтися. Руїна наших сімей і куль-
тури життя є свідченням помилко-

вості цієї поведінки придушення 
істини. Як ніколи дотепер ми по-
кликані бути відмінними від культу-
ри, що нас оточує, не відмовлятися 
від критики і закликів до реформи. 
Більш аніж будь-коли раніше наша 
віра має яскраво й чітко сяяти в на-
ших церквах і громадах. І якщо світ, 
який звик до темряви, називає наше 
світло суворим, то нехай так і буде. 
Якщо наше світло не світить, тоді 
нема жодного світла. Наша като-
лицька віра є єдиною й останньою 
надією для світу. Так було завжди», – 
описує теперішній стан речей аме-
риканський священик-блогер.

«Простіше кажучи,  – продовжує 
о.  Поуп,  – настав час, коли духовен-
ство має підготувати себе і народ Бо-
жий до жертв. Прагнути компромісу з 
теперішньою культурою неможливо».

На думку вашингтонського свя-
щеника, конфлікт між сучасною 
культурою і католицькою вірою вже 
розгорівся. І якщо ми хочемо збе-
регти свою католицьку віру, то ма-
ємо бути готові найближчим часом 
страждати за неї.

«Ми перебуваємо в стані війни 
за наші душі й душі людей, яких ми 
любимо. Це війна за душу культури 
й нації. Як і будь-який військовий, 
ми повинні тренуватися, щоб вміти 
добре боротися. Ми мусимо вивчати 
нашу віру і бути максимально від-
даними Христові – більше, ніж будь-
коли дотепер. Маємо знати свого 
ворога, його тактику і стратегію. Му-
симо бути готовими навіть віддати 
своє життя за Христа.

Ми повинні змінити себе і дати 
можливість кожному отримати чітке 
уявлення про нашу віру. У проповіді 
має повернутися чіткий заклик до 
особистого навернення і до боротьби 
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за душі. Ми мусимо перестати легко-
важно ставитися до гріха, до знева-
ги закону Божого в наших родинах і 
громадах», – закликає о. Поуп.

«Наш єпископат також мав би за-
йняти іншу позицію, оскільки ви-
дається, що наші владики сьогодні 
зацікавлені більше в захисті, ніж у 
заохоченні католиків йти у бій. Зда-
ється, що і священики теж не хо-
чуть закликати людей до будь-чого 
складного й незручного. Виника-
ють асоціації з євангельським мо-
ментом, коли св. Петро намагається 
вберегти Ісуса від Хреста. Тоді Петро 
сказав: «Нехай це не станеться з То-
бою!». Тоді Ісус гостро скартав Петра 
за те, що він думає про людське, а не 
про Боже, і тим служить сатані.

А що з нами? Церква не відважу-
ється закликати людей прийти на 
месу, якщо свято випадає в понеді-
лок або в суботу. Це, мабуть, занад-
то багато  – просити людей прийти 
до церкви два дні підряд. Якщо це 
так, то хто ж тоді переконає людей 
протиставитися й енергійно протес-

тувати проти несправедливих і злих 
законів, навіть якщо це означатиме 
штраф чи навіть ув’язнення? Сьо-
годні важко уявити, що більшість 
духовенства буде готова до цього 
або хоча б наблизиться до такої го-
товності. Єпископів і священиків, 
які роблять такі заклики, вважа-
ють безрозсудними і невторопни-
ми у наш «сором’язливий і м’який» 
час. Без сумніву, підніметься ґвалт: 
«Поки що не час для таких речей!».

Але як не зараз, то коли?» – запитує 
американський священик-блогер.

«Письмо говорить: якщо труба не 
звучить чітко, то хіба хтось готува-
тиметься до бою?» (1 Кор. 14, 8). Без 
слова отців та інших провідників за-
клики не будуть почуті. Так, духовні 
батьки мусять налаштувати своїх 
дітей на неминучість майбутнього 
свідчення. І це треба робити зараз, 
щоб приготувати їх до важких днів, 
які попереду, – днів, у які доведеться 
пережити утиски й переслідування, 
а навіть і мучеництво тих, хто хоче 
залишатися вірним Христові.



№10 (292)

25
український
католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Можливо, я помиляюся. Сподіваю-
ся на це. Але ми як Церква не можемо 
далі сидіти склавши руки, очікуючи, 
що все вирішиться само собою, що ча-
рівним способом усе стане на місце. Як 
культура, а навіть і як частина Церкви, 
ми сіяли вітер, тож тепер пожинаємо 
плоди», – констатує о. Поуп.

«Багато хто тепер полюбляє крити-
кувати Церкву минулого за найменші 
недоліки. Але мені цікаво, як колись 
католики оцінюватимуть Церкву на-
шого часу. Оглядач Джозеф Собрен 
порушив цю проблему 15 років тому 
і написав: «Колись католики не зви-
нувачуватимуть нас у надмірній рев-
ності. Вони будуть шоковані нашою 
байдужістю, боягузтвом під виглядом 
толерантності, оспалістю, готовністю 
підтримати єресь, святотатство, бого-
хульство, аморальність навіть всере-
дині самої Церкви, нашим прагнен-
ням «злизатися» зі світським світом». 
Так, я теж цим шокований.

Від св. Петра до св. Костянтина було 
33 Папи. Тридцять із них померли муче-
ницькою смертю, два – на засланні. Було 
замордовано без числа священиків і 
мирян. Зараз важко уявити Церкву на 
Заході готовою до таких терпінь. Наші 
брати й сестри в бідніших частинах світу 
не тільки ладні вмирати за Христа, але 
й вже роблять це. І мені цікаво: чи після 
стількох років «комфортного» католи-
цизму середньостатистичний амери-
канський католик спроможний на таке?

Настав час перезавантаження  – 
час приготування до гонінь, які ста-
ють усе відвертішими із місяця в 
місяць, із року в рік. Рухи темряви, 
які прийшли під прапорами толе-
рантності, ніколи не збиралися бути 
толерантними. Вони все ближчі до 
влади. Вони прагнуть встановити 
кримінальну відповідальність за 

будь-що і для кожного, хто не сприй-
має їхнього світогляду. Вони вже не 
толерують нас. Релігійна свобода 
сходить нанівець. Її дотримання стає 
необов’язковим. Федеральні суди 
все частіше стають на бік войовни-
чих секуляристів і активістів…

Коли ми як Церква нарешті скаже-
мо чиновникам, які вимагають від нас 
дотримання законів зла: «Ми їх не ви-
конуватимемо. Не платитимемо вам. 
Якщо ви захочете забрати наші будів-
лі, ми надамо цьому максимального 
розголосу, але й надалі не дотриму-
ватимемося цих законів. Якщо ви нас 
заарештуєте – підемо до тюрми, однак 
не здамося. Ми проти законів зла й не 
співпрацюватимемо зі злом!».

На сьогодні більшість із нас не 
може собі такого уявити. Тихі компро-
міси, підкилимні домовленості будуть 
серйозною спокусою для Церкви, по-
гано приготованої до переслідування.

Називайте мене панікером, на-
зивайте мене ідеалістом, але я спо-
діваюся, що ми віднайдемо свою 
твердість, поки ще не пізно. Святе 
Письмо говорить про збереження 
вірного остатку в день, який має 
прийти. Прошу Бога, щоб я був час-
тиною цього вірного остатку. А ви 
готові приєднатися до нього? Молі-
мося і розпочнімо працювати над 
собою вже зараз. Тільки наша твер-
да віра може врятувати нас і тих, 
кого ми любимо. Молімося за тверду 
й відважну віру», – завершує о. Поуп.

Отець Чарльз Поуп на цей мо-
мент є деканом і священиком Ва-
шингтонської Архиєпархії. Він про-
вадить особистий щоденний блог на 
сайті цієї архиєпархії, часто дописує 
до душпастриських часописів, про-
вадить численні духовні конферен-
ції для духовенства і мирян.  



жовтень 2017

26
український

католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

ДЖИХАДИСТ НЕ ЗМІГ 
ОБЕЗГОЛОВИТИ ЙОГО: «ХТО ТИ, 
ЩО Я НЕ МОЖУ ОПУСТИТИ НІЖ?»

Надзвичайна історія-свідчення 
священика-францисканця Абуни 
Нірвани з Іраку. Абуна Нірвана  – 
францисканець з Іраку. Він навчався 
медицини, перш ніж вирішив при-
святити себе Богові в Чині братів 
менших. У 2004 році його скерували 
в Святу Землю до Сестер домініка-
нок Святого Розарію – згромаджен-
ня, яке заснувала Марія Альфонси-
на Гаттас (палестинська черниця, 
канонізована в 2015 році). Відтоді 
він завжди носив із собою частинку 
мощей його засновниці та чотки, на 
яких вона молилася за життя.

У 2009 році, після того, як Папа Бе-
недикт XVI потвердив чудо для беати-
фікації черниці, належало провести 
ексгумацію тіла. Лікаря для цієї про-
цедури призначає помісний єпископ, і 
саме він доручив зробити це і скласти 
медичний висновок отцю Абуні Нірва-
ні, оскільки той – медик за освітою.

За два роки до цього сталася не-
ймовірна подія, про яку розповів у сво-
єму блозі священик Сантьяго Кемада.

Ця історія трапилася 14 липня 
2007 року. Абуна Нірвана вирушив до 
Іраку, щоб відвідати рідних. Він їхав 
на таксі, найнятому на сирійському 
кордоні. Про це він сам розповів у 
проповіді під час Святої Меси в Бет 
Ялла: «У той час я не міг скориста-
тися літаком. Це було заборонено. 
Єдиним засобом пересування був 
автомобіль. План полягав у тому, 

щоб прибути до Багдада і звідти ви-
рушити в Мосул, де жили мої батьки.

Водій дуже переживав через си-
туацію в Іраку в той період. Одна 
сім’я  – чоловік із дружиною і дво-
річною донькою – виявили бажання 
їхати з нами. Таксист передав мені їх 
прохання, і я не заперечував. Вони 
були мусульманами. Водій  – хрис-
тиянин. Він сказав їм, що в машині 
є місце, і вони можуть вирушити з 
нами. Ми зупинилися на заправці, і 
ще один молодий мусульманин за-
питав, чи міг би він приєднатися до 
нас по дорозі в Мосул. У машині ще 
було місце, тому ми прийняли і його.

Прикордонний пункт між Йор-
данією та Іраком закривають на ніч. 
Коли сонце зійшло, проїзд відкри-
ли, і 50 або 60 машин вишикувалися 
одна за одною, всі рухалися повільно.

Повні рішучості, ми продовжили 
нашу поїздку. Десь через годину ми 
під’їхали до контрольно-пропускно-
го пункту. Зупинилися і приготува-
ли паспорти. Водій сказав: «Я боюся 
цієї групи». Раніше це було військове 
КПП, але члени ісламістської теро-
ристичної організації вбили солда-
тів і взяли контроль над цим місцем.

Коли ми під’їхали, вони попроси-
ли показати наші паспорти і вийти з 
машини. Вони забрали наші паспор-
ти з собою в офіс. Потім один чоло-
вік повернувся і сказав мені: «Свя-
щенику, нам доведеться провести 
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невелике розслідування. Пройдіть 
в офіс». «Добре, – відповів я, – якщо 
це необхідно, ходімо». Ми йшли при-
близно чверть години, поки дістали-
ся до барака, на який нам вказали.

Коли ми підійшли, нам назустріч 
вийшли двоє людей із закритими 
обличчями. В одного з них у руках 
були камера й ніж. Другий, бородань, 
тримав у руці Коран. Вони підійшли 
до нас, і один із них запитав мене: 
«Священику, звідки ви?». Я сказав, 
що приїхав з Йорданії. Потім він за-
питав про те ж водія. А тоді повер-
нувся до хлопця, який їхав із нами, 
схопив його ззаду за руки і вбив но-
жем. Вони зв’язали мене і сказали: 
«Священику, ми записуємо все це для 
Аль-Джазіра. Ви хочете щось сказа-
ти? Будь ласка, не більше хвилини». 
Я сказав: «Ні, я тільки хочу помоли-
тися». Вони дали мені хвилину.

Потім чоловік штовхнув мене, зму-
шуючи таким чином стати на коліна, 
й сказав: «Ти священик, заборонено, 
щоб твоя кров пролилася на землю, 
це було б святотатство». Він пішов 

взяти відро й повернувся, щоб уби-
ти мене. Я не пам’ятаю, які молитви 
я відмовляв у той момент. Мені було 
дуже страшно, і я звернувся подумки 
до сестри Марії Альфонсини: «Не ви-
падково я ношу тебе з собою. Якщо 
Господь бажає забрати мене молодим, 
я готовий, але якщо це не так, прошу 
тебе, нехай ніхто більше не помре».

Він обхопив мою голову рукою і 
підняв ніж. Після недовгої мовчанки 
запитав: «Хто ти?». Я відповів: «Мо-
нах». Тоді він запитав: «Чому я не можу 
опустити ніж? Хто ти?». Потім, не дав-
ши мені часу на відповідь, він сказав: 
«Священику, повертайтеся до маши-
ни, ви й інші». І ми пішли до машини.

З цього моменту я перестав боя-
тися смерті. Я знаю, що колись по-
мру, але тепер я розумію, що це буде 
тільки тоді, коли захоче Бог. Відтоді 
я не боюся нікого й нічого. Те, що 
станеться зі мною, буде з волі Бога, 
і Він дасть мені сили прийняти Його 
Хрест. Важливо мати віру. Бог піклу-
ється про тих, хто вірить в Нього».

Джерело: Aleteia 
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СВЯТА ТЕРЕЗА З КАЛЬКУТТИ ПРО 
ЗВ’ЯЗОК МІЖ АБОРТОМ І МИРОМ

«Найбідніший серед бідних»  – та-
кий заголовок має стаття італійського 
публіциста Карло Казіні, присвячена 
думкам святої Матері Терези з Каль-
кутти про лихо аборту, що побачила 
світ у суботньому номері ватикансько-
го часопису «L’Osservatore Romano». У 
ній автор вказує на зв’язок між тема-
ми аборту й миру, про який Мати Те-
реза неодноразово говорила та який 
свідчить про те, що питання ще не на-
родженого життя було серед головних 
в її служінні.

У статті зазначено, що мир є не яко-
юсь цінністю, а максимальним прагнен-
ням як окремих осіб, так і всього суспіль-
ства загалом. У Декларації прав людини 
його названо основою визнання гідності 
кожної істоти, що належить до людсько-
го роду. «Свята убогих» визнавала цю 
гідність ділами, шукаючи її там, де вона 
є найменш помітною, аби вивести її на 
яв  – до відкинених, маргіналізованих, 
убогих, до тих, кого вважають непотре-
бом, життя яких позбавлене будь-якої 
чесноти та відсунуте на найвіддаленішу 
периферію суспільства.

Але «найубогішим серед бідних» 
Мати Тереза називала ще не народжену 
дитину. В листі, написаному 1992 року 
до Італійського руху на захист життя, 
вона наголошувала: «Той, хто ще не на-
родився, є найслабшим, найменшим 
і найнещаснішим серед людського 
роду, бо навіть його життя залежить 
від матері, залежить від мене і від тебе. 
Якщо ненароджена дитина має вмерти 
з вільної волі матері, яка є тією, що по-
винна захищати та підтримувати жит-
тя, то хто потребує більшого захисту? 

Ось чому я називаю дітей, які ще не на-
родилися, найбіднішими серед убогих. 

Якщо мати може вбити свою ж дити-
ну у власному лоні, знищити плоть від 
своєї плоті, життя від свого життя і плід 
своєї любові, чому дивуємося насиль-
ству й тероризмові, що поширюється 
навколо нас? Аборт сьогодні є найбіль-
шим руйнівником миру в світі, найбіль-
шим нищителем любові».

Два роки перед тим в одному з 
інтерв’ю свята Тереза з Калькутти ось 
як пояснювала крайню убогість зача-
тої дитини: «Навіть найбідніші з-поміж 
бідних, які сплять на вулиці й живуть на 
смітниках, не є такими потребуючими, 
як ненароджене дитя, вбите шляхом 
аборту. Ніхто не може прийти до найбід-
ніших на вулиці Калькутти, вбити їх та 
отримати заплату й похвалу з боку сус-
пільства за те, що позбавив їх життя. За-
кон не дозволяє вбивати бідних, що жи-
вуть на вулицях Калькутти. Але закон 
не забороняє вбивати дітей у лоні, а ті, 
хто це робить, отримують за це плату».

Свята Мати Тереза повторювала ці 
думки й під час найурочистіших при-
людних заходів, вказуючи на зв’язок 
між правом на життя зачатих дітей і 
миром. Зокрема тоді, коли вона отри-
мувала 11 грудня 1979 року Нобелів-
ську премію миру в Осло та виступала 
26 жовтня 1985 року перед Генеральною 
Асамблеєю ООН в Нью-Йорку. Згада-
ні події мають також дуже важливий 
символічний зміст, оскільки вручен-
ня Нобелівської премії відбулося в рік, 
присвячений правам дитини, а виступ в 
ООН збігся із завершенням святкувань, 
приурочених 40-річчю цієї міжнародної 
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організації, та відбувався у присутнос-
ті монархів, президентів, дипломатів і 
численних журналістів з усього світу.

У своїй промові в Осло Мати Тере-
за зазначила: «Мені здається, що най-
більшим руйнівником миру сьогодні є 
аборт, оскільки він  – це безпосередня 
війна, вбивство, яке скоює сама матір. 
У Святому Писанні читаємо, і Бог це го-
ворить дуже ясно: «Навіть якщо мати 
забуде про своє дитя, Я тебе не забуду. 
Я викарбував тебе у себе на долоні». 
Ми всі викарбувані на Його долоні, й 
навіть ненароджена дитина там вже є. 
Але мене найбільше вражає початок 
цієї фрази, що навіть якщо мати забу-
де, тобто станеться щось неможливе, 
але якщо навіть і це було б можливим, 
Я не забуду. І сьогодні найбільшим за-
собом знищення миру є аборт».

Тоді, на Асамблеї ООН, свята Тереза з 
Калькутти сказала: «Ми повинні подя-
кувати Богові за те, що протягом сорока 
років дозволив Організації Об’єднаних 
Націй здійснювати свою діяльність на 
користь добра всіх народів землі. Всі 
ми  – Божі діти. Жодні відмінності ко-
льору шкіри, національної чи расової 
приналежності не повинні нас розді-
ляти. Сьогодні живемо в умовах серйоз-
ної загрози ядерної війни, намагаємося 
прогнати думки про СНІД, але не стає-
мо на заваді тому, що вбивають ненаро-
джених дітей. Аборт – це велика загроза 
мирові. Усуваючи ще не народжену ди-
тину, ми намагаємося усунути Бога».

І не йдеться про якісь окремі ви-
слови. Свята Мати Тереза з Калькутти 
повторювала їх, використовуючи сотні 
інших нагод. Вони вказують на те, що, 
згідно з її баченням, існує тісний зв’язок 
між миром і захистом життя, яке має на-
родитися. На противагу цьому вона ви-
криває зв’язок між абортом та війною, 
тероризмом і насильством.

Очевидно, мається на увазі не те, 
що окрема жінка, яка перериває вагіт-

ність, несе загрозу мирові, а про те, що 
суспільство трактує аборт немов право 
і цивілізаційний прогрес. Найгіршим 
лихом є не факт аборту сам по собі, час-
то спричинений тугою, самотністю, не-
свідомістю жінки, на яку Мати Тереза 
завжди дивилася лагідним поглядом, 
а прийняття цього факту, сприйнят-
тя його як позитивної цінності визво-
лення людини, аж до його заохочення 
і проголошення правом. Мати Тереза 
є суворою не до жінок, а до законодав-
ців і промоутерів того, що святий Іван 
Павло ІІ називав «культурою смерті», 
«змовою проти життя», «війною силь-
них проти слабких».

У посланні до учасників Каїрської 
конференції на тему населення Землі 
та його розвитку свята Тереза з Каль-
кутти писала: «Якщо чуємо про те, що 
навіть мати може вбити свою дитину, 
то як можемо казати іншим не вбивати 
подібних до себе?  Говорю це до кож-
ної людини й до всіх країн світу: жит-
тя – це найбільший Божий дар. Я часто 
повторювала і переконана в тому, що 
найбільшим руйнівником у сучасному 
світі є аборт». А промовляючи 3 лютого 
1994 року до Конгресу США, вона наго-
лосила: «Кожна держава, яка приймає 
аборт, вчить свій народ не любити, а 
застосовувати насильство задля досяг-
нення бажаної мети».
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ÏÎÊËÈÊÀÍI,

ПАВЛО ҐОЙДИЧ
Павло... Всі знають: він – блаженний,
А все тому, що був смиренний,
Водночас мав високий план:
Любити, вірити й прощати –
Оце і був його талан.

У світі тьма спокус, доріг!..
Чи ж одружитися не міГ?
Але не так воно було:
У серці юнім зацвілО
Покликання – духовний рай,
Тож довго, Петре, не чекаЙ!..

Прийняв священство, целібат,
А потім монастирський лаД.
Став Кир Павлом... А хрест великий
Не забарився для владикИ,
Тюремний хрест – досмертний родич...
Таким був наш блаженний ҐойдиЧ.
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ЙОСАФАТ
КОЦИЛОВСЬКИЙ

До науки він був здібний,
Тож не дивно, що став гідниЙ
Вчитись далі, хоч нелегко.
Знали всі: піде далекО!
В Львові вишколився враз,
Але сталося в цей чаС:
Верх взяла військова служба,
З нею теж недовга дружбА...
Що ж так Бога щиро просить
Офіцер, що зветься ЙосиФ?
Чим захоплена душа?
Хоче слави чи грошА?
Ні, то звав духовний сан –
Особливіший таланТ.

ÙÎÁ ÑËÓÆÈÒÈ

Ось і Рим... Стрункий юнак
Студіює – і ще яК!
Недарма ясне чоло!–
В подиві його селО.
В священстві – Господній глас,
Це вже не армійський плаЦ.
Віце-ректор прагне йти
До монашої метИ,
Де ченці ясні й прості,
Та чекав його престіЛ:
Йосафат зростав бадьоро
І владикою став скорО.
За єпархію він дбав
Сиротинці відкриваВ...
Йшов зі сходу шал погроз,
Не злякавсь – кріпив ХристоС.
Осягнув Перемишль весь:
Для владики то є честЬ
Постраждати, як вояк,
Що не каже «ні», лиш «таК!..»
В Київ вéзли, до тюрми,
А що далі – знаєм мИ:
Закінчився гніт московський –
Став блаженним КоциловськиЙ.

Покликання  – від слова кликати. Лю-
блячий Бог запрошує нас, не дивлячись на 
нашу зовнішність, зазирає у душу, прони-
кливо вдивляється в очі, оскільки очі ви-
промінюють справжність душі; знаючи 
наше ім’я, прагне вписати в історію на-
шого життя неймовірні, прекрасні мо-
менти – вічність, блаженне споглядання, 
Боже співжиття. Тому не варто боятися 
сказати Богові «своє так»  – не турбува-
тися про матеріальний світ, прислуха-
тися до голосу свого серця, роздумати над 
своїм життям і остаточно вирішити 
крокувати за Христом.

ХУДОЖНИК МИХАЙЛО ГЕРЕК
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«ЄВХАРИСТІЯ» В НАСТІННОМУ МАЛЯРСТВІ 
МОНАСТИРЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА 
ГОСПОДНЬОГО ― НОВАТОРСЬКА 
ЄДНІСТЬ ДВОХ МИСТЕЦЬКИХ СТИЛІВ

Нещодавно відомий митець із Бу-
чача Роман Лесів зі своїм сином Ан-
дрієм завершили велику настінну 
композицію (4,5 × 6,5 м) «Євхаристія», 
тобто Причастя Господом Ісусом Хрис-
том 12-х апостолів на Тайній Вечері, в 
техніці акрилового малярства з еле-
ментами позолоти. Ця фреска прикра-
сила каплицю «Пресвятої Євхаристії» 
в Бучацькому монастирі Чесного Хрес-
та Господнього і є, на мій погляд, ви-
значним здобутком сучасного мону-
ментального сакрального малярства 
в масштабах всієї України.

За стильову основу свого твору 
Роман і Андрій взяли відомий ще з 
Середньовіччя візантійський стиль, 
популярно званий ще візантиніз-

мом. Його риси добре відомі не лише 
у Візантії та сучасній Греції, а й у краї-
нах так званої візантійської культур-
но-мистецької традиції, в тому числі 
в Україні, – ще від князівських часів 
Київської Руси-України. Це східні 
обличчя (чи так звані лики) персо-
нажів, видовжені худорляві постаті, 
дещо збільшені зіниці очей, довгий 
одяг із «графічним» відтворенням 
складок, тісно поставлені одна біля 
одної постаті, смаглявий колір об-
лич, перевага кучерявого волосся 
на головах і бородах над прямим во-
лоссям тощо. Більшість цих рис ми 
бачимо на бучацькій фресці батька 
й сина Лесівих, вони використані 
дуже делікатно, зі смаком, особли-
вою авторською манерою.

Одначе українське сакральне ма-
лярство відмовилося від стилю ві-
зантинізму в його чистому вигляді, 
починаючи від одного з найдавні-
ших наших геніальних мистців-ма-
лярів Алимпія Іконописця доби Ру-
си-України. Українці не прийняли 
надмірної смаглявості святих ли-
ків, збільшених зіниць очей і таких 
дивацтв композиції, як «обернена 
перспектива» (коли близьке малю-
вали малим, а далеке  – великим), 
площинність (відсутність глибоко-
го простору), непропорційність по-
статей (зменшені голови при доволі 
високих тілах), відсутність світлотіні. 
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Ці немистецькі «новації» візантійські 
греки ввели свідомо, щоб вилучити 
з творів на релігійну тематику красу, 
яку, всупереч Божим заповідям, вони 
оголосили «сладострастієм», «прє-
лестію», «облещенням», «дражливіс-
тю», «чарами» й іншими вигаданими 
негативними словами. І це при тому, 
що вони знали з Біблії, що Господь 
сотворив всесвіт і все в ньому доско-
налим і прекрасним, аж до наймен-
ших речей – «І Бог побачив, що добре 
воно» (Книга Буття, 1:10, 18, 21, 25).

У Візантії не було жодної доброї 
мистецької школи, не кажучи вже 
про академії. Занедбано рисунок, 
композицію, колорит, просторові 
співвідношення. Малювали монахи 
і світські особи, будь-хто. Ненависть 
до краси античного мистецтва з його 
найвищим ідеалом естетики (бо, бач-
те, були язичники, значить, і краса 
не від Бога, – що є насправді, – а від 
язичників) зумовила багато антиху-
дожніх рис візантинізму, хоч були й 
перераховані вище позитивні.

Роман Лесів із сином, ідучи за 
українською мистецькою традиці-
єю, з’єднав позитивне з візантиніз-
му з власне українським стилем са-
крального малярства. Насамперед 
помічаємо це в чудово збалансова-
ній композиції, яка має пірамідаль-
ну схему (дія розвивається до висо-
кої постаті Спасителя) і зладжена 
за принципом «асиметричної симе-
трії», тобто рівноваги правої і лівої, 
горішньої і нижньої частин  – з ак-
центом на центральній постаті Гос-
пода Ісуса Христа.

Суто українським є колорит 
фрески – з домінуванням жовто-зо-
лотистих і блакитно-синіх барв і від-
тінків. Кольори ясні, прозорі; ніякої 
смаглявості, надмірної коричневості 

та чорноти! Справді, це чудовий твір 
монументального сучасного маляр-
ства, в якому вміло поєднано старий 
візантинізм із нашим українським 
стилем сакрального малярства.

Дмитро Степовик, доктор 
мистецтвознавства, доктор філософії,

доктор богословських наук, професор, 
академік Академії наук 



жовтень 2017

34
український

католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

23 жовтня Церкви східного обря-
ду вшановують пам’ять Святих Отців 
VII Вселенського Собору, які засудили 
єресь іконоборства.

Вона виникла на початку VIII століт-
тя, коли візантійський імператор Лев 
Ісавр (Ісаврянин) видав указ про вилу-
чення з церков, монастирів, приватних 
будинків усіх ікон, розп’ять і привсе-
людне їх спалювання на площі, мотиву-
ючи рішення тим, що вшанування ікон 
є нібито ідолопоклонством. Але тут 
же він зустрів шалений опір багатьох 
представників духовенства (зокрема й 
вищого), мирян, які ревно молилися до 
ікон і вшановували їх (а отже, тих, хто 
зображений на них). За непослух імпе-
ратор наказав нещадно карати таких 
смертю. Кров полилася рікою...

Однак спротив щодо імператор-
ського указу наростав. На захист ікон 
виступили у своїх посланнях видатні 
богослови того часу: Іван Дамаскин, 
Папа Римський Григорій II та інші. 
Деякі джерела стверджують, що по-
ширився політичний анекдот: «А чому 
імператор не зітре на монетах, які кар-
бує, свого обличчя?.. Невже він святі-
ший від святих?».

Після смерті Лева Ісавра імпера-
торський трон успадкував його син 
Костянтин Копронім, продовжуючи 
розвивати іконоборчу єресь, але діяв 
трохи інакше. Він скликав псевдо-
собор із представників духовенства, 
прихильного до нього; інших – просто 
залякав. На псевдособорі засудили 
вшанування святих ікон. Це, як ка-
жуть, «розв’язало руки» Костянтинові 
Копроніму. В результаті було знищено 
безліч ікон, розп’ять, фресок – шедев-
рів малярства, сакрального мистецтва. 
Збереглося, вціліло те, що люди, ризи-

куючи своїм життям, потайки пере-
ховували, витягували ледь не з попе-
лищ. Тому ікони ставали дорожчими 
не лише в ціні (грошовий еквівалент), 
а й у духовному розумінні. Навіть мо-
настирі перетворювали на казарми. Всіх 
непокірних піддавали тортурам, про-
довжували карати смертю. За такими 
стратами (їх інколи перетворювали на 
велелюдні видовища) любив спостері-
гати і сам вельможа. Далі Костянтин Ко-
пронім вирішив ліквідувати мощі свя-
тих і достойників, що потерпіли, віддали 
своє життя за Христову віру. А в той же 
час біля цих мощей зцілювалися від не-
дуг люди, ставалися різноманітні чуда...

Іконоборча єресь тривала протя-
гом майже всього VIII століття. Її при-
пинила імператриця Ірина.

У 787 році за настановою Констан-
тинопольського Патріарха Тарасія 
(якого Церква згодом проголосила 
святим) та за підтримки імператриці 
Ірини був скликаний VII Вселенський 
Собор, який повністю засудив іконо-
борчу єресь. Хоча, заради правди, не 
обходилося без багатьох непорозу-
мінь, зволікань, навіть залякувань з 
боку іконоборців, та й самі засідання 
доводилося не раз відкладати. Все ж 
Собор таки скасував усі рішення псев-
дособору, який скликав був Костянтин 
Копронім. Сьомий Собор остаточно за-
твердив, що «ікони є особливою фор-
мою одкровення Божественної реаль-
ності, й через Богослужіння та ікону 
Божественне одкровення стає надбан-
ням вірних Христової Церкви».

Поклоняючись іконам, ми поклоня-
ємося тим, хто на них зображений, про-
симо у святих ласки і заступництва. 

Тарас ЛЕХМАН, журналіст

ÍÀ ÇÀÕÈÑÒI ÑÂßÒÈÕ IÊÎÍ
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Людський розум не в змозі збаг-
нути тайну, позначену словосполу-
ченням «чудотворна ікона». Нікому 
не дано осягнути Божу Мудрість 
Господньої благодаті, яка впродовж 
віків сходить на побожних християн 
у відповідь на молитви вірних перед 
чудотворними іконами Ісуса Хрис-
та, Пресвятої Богородиці та святих, 
виявляючи повсюдну присутність 
Бога серед Своїх дітей і Його любов 
до всього християнського люду. Чу-
десна дія Божої благодаті  – це гли-
бока тайна, яку ми можемо збагнути 
тільки до певної міри, позаяк для 
людського розуму вона неосяжна.

Господь є найвищим духовним 
єством. Посідаючи свободу волі, 
Він Сам знає, коли, як і якій люди-
ні потрібна надприродна допомога 
(Йов.  28, 12–28; Іс. 55,9; Пс. 139,4–18; 
І Кор. 2,11); коли, кого і якою чудес-
ною ласкою обдарувати. Це воля 
Святого Духа і Його таїнство, яке ми 
не в силі збагнути. Христос вчив, що 
Святий Дух, немов Божественний 
вітер, віє, куди хоче (Йо. 3,8). Нам 
же треба тільки вірити, що Господь 
Бог, «багатий милосердям, і з вели-
кої Своєї любови, якою полюбив 
нас» (Еф. 2,4), допомагає віруючій 
людині тоді, коли буде на те Його 
свята воля, бо знає, чим, як і коли 
обдарувати ту чи іншу людину для 
її ж блага (Рим. 11, 33–35). Господь 
Бог  – Чоловіколюбець, найщедрі-
ший, найдобріший і всемогутній, 
Йому все під силу, тепер, як і колись, 
учора й сьогодні, й таким самим буде 

навіки (Див. Євр. 13, 8). Він творить 
діла великі й недослідимі, чуда без 
ліку» (Йов. 5, 9), тому, що «нічого бо 
немає неможливого в Бога» (Лк. 1, 37). 
Господь Бог – Чоловіколюбець, тому Він 
не може бути несправедливим, «бо хоч 
Він і засмутить, та знову помилує, з до-
броти Своєї великої» (Плач Єрм. 3, 32). 
Тільки через молитву та сильну віру 
того, хто в молитві звертається до Ньо-
го, «Господь Бог, не дивлячись на осо-
бу» (Дія. 10, 35; Рим. 2, 11; Гал. 2, 6; Пт. 1, 
17), творить чудо. Сам Ісус Христос Сво-
їми словами до сліпого «Віра твоя 
спасла тебе» (Лк. 18, 42) наголошує, 
що віра є необхідною умовою чуда, 
таким чином людина співдіє з Бо-
жою силою в надприродних діях. Ба 

ЧУДОТВОРНА ІКОНА ТА ЇЇ СУТНІСТЬ
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більше, Ісус Христос не раз запевняв 
своїх вірних, що коли з вірою в Його 
імені просити у Господа помочі, вона 
обов’язково прийде: «І коли що про-
сити ви будете в Імення Моє, те зро-
блю, щоб Отець прославився у Сині. 
Коли будете в Мене просити чого в 
Моє Ймення, то вчиню» (див. Йо. 
14, 13–14). Христос також вчить, що 
«Отець Небесний дасть Святого Духа 
тим, що у Нього просять» (Лк. 11, 13). 
Цими повчаннями Ісус Христос на-
голошує: у Господа Бога треба про-
сити духовних благодатей, здоров’я 
для душі й тіла, а все інше, потрібне 
нам для життя на цьому світі, Гос-
подь сам нам дасть. 

У храмах Господніх в Україні з 
часу Володимирового хрещення чу-
дотворні ікони Ісуса Христа, Пресвя-
тої Богородиці, святих християни 
вшановують як найбільшу святість. 
Численність чудотворних ікон на 
українських землях, а їх нарахо-
вується близько трьохсот, і Божа 
благодать, яку вірні отримують у 
молитвах, з вірою звертаючись до 
Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, 
святих вказують на те, що «ласки 
Господні не скінчилися, не вичерпа-
лося Його милосердя» (Плач Єрм. 3, 
22), що Всемогутній Господь Бог та-
кий же щедрий тепер, як і колись…

Обґрунтування поняття чудот-
ворної ікони має у християн двоти-
сячолітню традицію. Першим твор-
цем Свого живописного Образу, 
чудотворної ікони, був сам Господь 
Ісус Христос. Свідченням цього є іс-
торія Нерукотворного Образу Ісуса 
Христа (Спаса Нерукотворного). За 
давнім Переданням, сам Ісус «...по-
добу Свого Пречистого Образу неру-
котворно зобразив, убрус до Свого 
Пречистого Обличчя приклавши, 

і Авгарові  – едеському цареві (Ме-
сопотамія) послав, тим самим від 
недуги його зціливши», що під-
тверджують й історичні твори. Про 
зображення відбитого на платі (руш-
никові) Лику Ісуса йдеться і в апо-
крифічному Євангелії від Никодима: 
Вероніка, одна з тих єрусалимських 
жінок, які співстраждали з Хрис-
том, що ніс Свого Хреста на Голгофу, 
і до яких Він звернувся з утішенням 
(див. Лк. 23, 27), підійшла до Ісуса й 
обтерла Його обличчя рушником. 
На цім рушнику чудесним чином 
відбився Лик Спасителя, Його Не-
рукотворний Образ. Ці незаперечні 
факти є вагомим свідченням того, 
що перші ікони «виготовив» сам Ісус 
Христос, це також беззаперечне об-
ґрунтування не тільки необхіднос-
ті образів, але й їх чудодійної сили. 
Таке ж нерукотворне об’явлення 
Себе залишив Господь і на плаща-
ниці, якою був обгорнений у Гробі. 
Як бачимо, Ісус Христос Сам відкрив 
шлях до мистецтва іконопису, зали-
шивши нам Своє святе зображення.

1. За св. Переданням, Пресвята 
Богородиця залишила християнам 
запоруку безперестанного спілку-
вання з ними  – Свій Образ. На про-
хання перших християн Матір Божа 
дозволила апостолу Луці змалювати 
Себе і запевнила, що з цією Її іконою 
завжди перебуватиме Її милість. По-
бачивши Своє зображення з Предві-
чним Дитятком на руках, Богородиця 
промовила: «Благодать Народженого 
від Мене і Моя милість нехай будуть 
із цим Образом», «ось бо віднині убла-
жатимуть мене всі роди» (Лк. 1, 48). 

Якщо Священне Писання  – це 
Слово Боже, виражене, збережене 
й передане для християн за допомо-
гою букв, то ікона – це Святе Письмо, 
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зображене у фарбах і лініях. Інакше 
кажучи, ікона  – це богослов’я в зо-
рових образах, які людина сприймає 
очима. Ікона  – це Образ. Образ  – це 
Слово. У цьому Слові  – Образі зли-
ваються історичний, іконописний та 
богословський аспекти ікони. Мова 
її лаконічна. Зрозуміти цю мову мож-
на тільки через молитву. Ілюструю-
чи описану в Святому Письмі подію, 
подаючи зрозуміле всім християнам 
Слово Боже барвами кольорів, ліні-
ями, символами, ікона є доступна й 
зрозуміла кожному віруючому будь-
якої християнської конфесії. Між 
словом і зображенням немає проти-
річ, адже сам Господь – джерело сло-
весного і зорового образу: як Логос – 
словесного, як Образ – іконописного. 
Ікона передає те, чого навчає Дух Свя-
тий через Євангеліє та Церкву.

Слово ікона (грецькою мовою  –  
ίκών) означає не тільки зображення 
вищої надприродної реальності, це 
не просто портрет. Ікона  – це мате-
ріальне зображення, що є видимим 
свідченням невидимого і його мис-
ленним образом. Цей взаємозв’язок 
богослов’я трактує як невидиму, 
проте цілком реальну присутність у 
зображенні його оригіналу: в зобра-
женні Христа – Господа Нашого Ісу-
са Христа, у зображенні Пресвятої 
Богородиці – Матері Божої, у зобра-
женні святого – святого. Ікона – це в 
жодному разі не портрет Ісуса Хрис-
та, Пресвятої Богородиці чи когось 
зі святих, а Їхні Образи, створені для 
молитовного звертання до них і їх-
нього почитання та поклоніння. 

Важливо постійно зважати на 
те, що глибше пізнання і духовне 
осмислення ікони можливе тіль-
ки через молитовне спілкування 

із Первообразами, тобто Ісусом 
Христом, Пресвятою Богородицею 
і Дитятком Ісусом, святими, зобра-
женими на цій іконі і невидимо при-
сутніми на ній через Святого Духа. 
Що єднає образи Ісуса Христа, Пре-
святої Богородиці, святих із Перво-
образами? Це Святий Дух. Як без фі-
зичного світла ми не можемо бачити 
жодного зображення, так і без про-
свічення Святим Духом ми не в змозі 
споглядати Первообрази на іконах, 
розуміти іконографічний сюжет. 
Саме Святий Дух дає нам силу тай-
нобачення для молитовного спо-
глядання Ісуса Христа, Пресвятої 
Богородиці, святого на іконі. Святий 
Дух є тим невидимим мостом, тією 
«ліствицею небесною», що поєднує 
образ із Первообразом та допомагає 
нам піднятися до Нього. Невидимо, 
але невідступно Образ Ісуса Христа, 
Пресвятої Богородиці, святого  – за-
вдяки Святому Духові  – присутні 
на цій іконі й перебувають у моли-
товному спілкуванні з віруючими, 
які предстоять перед цією іконою. 
У Святому Дусі Ісус Христос, Пресвя-
та Богородиця, святий, чують наші 
молитви. У незримому співперебу-
ванні Святого Духа у кожному проя-
ві чи дії Первообразу зумовлена сут-
ність чудотворної ікони. Св. Василій 
Великий пише: «Неможливо бачити 
Образ Бога невидимого інакше, як 
тільки у просвіченні Духа. Хто спря-
мовує погляд на Образ, той не може 
не відчути світла від Образу. Тільки 
просвічені Святим Духом власти-
во і належним чином бачимо сяйво 
Божої слави, а з допомогою Образу 
возносимося до тої слави, Образом 
і рівно образною печаттю якої є Він 
Сам» [28, с. 128]. І саме через Святого 
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Духа сходить на побожних християн 
Господня Благодать від чудотворних 
ікон та діються біля них чудеса. 

Основоположним в іконопочитан-
ні має стати для нас твердження св. 
Василія Великого про те, що «честь, 
яку віддаємо Образові, переходить на 
Первообраз» [28, с. 132]. А св. Теодор 
Студит наголошував на тому, «що зо-
браження на іконі має Первообраз, 
і той, хто дивиться на ікону, бачить 
перед собою Первообраз. Тому по-
читання чи непочитання іконного 
зображення, поклоніння чи непо-
клоніння падає і на Первообраз» [28, 
с. 286]. Вчення про іконопочитання 
остаточно закріпив Сьомий вселен-
ський собор 787 р. як догмат Церкви. 

Належить особливо наголосити 
на тому, що не сама ікона як матері-
альний предмет, а Господь Бог за за-
ступництвом Ісуса Христа, Пресвятої 
Богородиці, святого, через яких хрис-
тияни з вірою в молитві звертаються 
до Бога, Святим Духом творить чуда, 
даруючи благодать усім, хто з вірою 
приступає до образу. Молитва перед 
іконою є спілкуванням із зображе-
ними на ній Ісусом Христом, Пресвя-
тою Богородицею, святим.

Зрозуміти ікону можна тільки 
через молитву. Першим кроком до 
молитовного спілкуванні є зосеред-
ження молитовного погляду на іконі, 
що дає нам можливість її глибшого 
духовного осмислення. У цьому і по-
лягає сутність її духовного сприй-
няття, тобто такого, що завдяки дії 
Святого Духа виявляє Воплочене 
Боже Слово – Ісуса Христа, Пресвяту 
Богородицю, Його Пречисту Матір, 
святих і «уприсутнює» їх на іконі. На-
ступним кроком до глибокого духо-
вного осмислення ікони є виявлення 
зв’язку зображених – «уприсутнених» 

на цій іконі Ісуса Христа, Пресвятої 
Богородиці, з подальшим переходом 
до молитовного спілкування через Їх 
Образи з Первообразами.

Після першого  – буквального  – 
сприйняття чудотворної ікони, коли 
через споглядання зображень на ній 
відбувається знайомство з її іконогра-
фічним сюжетом, а також зауваження 
її контурів, розмірів, матеріалу, на яко-
му ця ікона написана і т. д., ми перехо-
димо до інтелектуального її сприйнят-
тя. Йдеться про духовне, внутрішнє 
пізнання ікони «очима ума», «очима 
духовними», про розуміння того, що 
передає ікона, яку богословську дум-
ку вклав у неї іконописць. На цьому 
рівні йтиметься про духовний зміст 
чудотворного образу, про розуміння 
іконографічних символів, кольорів, 
жестів. Чому і для чого? Насамперед 
для того, щоб можна було читати, піз-
навати, а також розуміти своєрідний 
духовний зміст того іконографічного 
сюжету, який передає ікона. Далі від 
споглядання символів і знаків ми під-
носимося до молитовного сприйнят-
тя Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці 
чи когось зі святих.

Наші знання про чудотворні іко-
ни Ісуса Христа, Пресвятої Богоро-
диці, святого, дадуть нам можли-
вість їх глибше духовно осмислити. 

У молитовному спогляданні чу-
дотворної ікони ми, християни, у 
молитві з вірою звертаємося до Ісу са 
Христа, Пресвятої Богородиці, свя-
того, а передусім – до Бога, оскільки 
розуміємо, що тільки з ласки Гос-
пода одержимо чуда чи милосердя. 
Варто наголосити на тому, що не сам 
образ, а виключно Господь Бог через 
Святого Духа творить чуда, даруючи 
благодать усім, хто з вірою присту-
пає до нього. 
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Ми почитаємо не саме зображен-
ня Ісуса Христа, Пресвятої Богоро-
диці, святого, а того, кого бачимо на 
цій іконі,  – Ісуса Христа, Пресвяту 
Богородицю чи святого. Щоб пізнати 
і сприйняти ікону, маємо навчитися 
її молитовно споглядати. Молитва 
перед іконами  – це спілкування із 
невидимо та невідступно «уприсут-
неними» на них завдяки Святому 
Духові Ісусом Христом, Пресвятою 
Богородицею, святими.

Перебуваючи в молитовному 
спілкуванні з Образами, треба по-
стійно мати це на увазі, обов’язково 
пам’ятати.

ДЛЯ ЧОГО ХРИСТИЯНИНОВІ 
ІКОНИ ІСУСА ХРИСТА, ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ, СВЯТИХ?

Як же це почитання переходить 
на Первообраз? Відповідь очевидна 
й єдина – через дію Святого Духа 

Почитання чудотворних ікон у 
Церкві можна порівняти із запале-
ним свічником, світло якого ніколи 
не згасне, тому що його запалили 
Ісус Христос, який Сам відкрив шлях 
до мистецтва іконопису, залишив-
ши нам Своє святе зображення  – 
Нерукотворний Образ, та Пресвята 
Богородиця, подбавши про те, щоб 
християни мали запоруку безпере-
станного спілкування з Нею  – Свій 
Образ авторства апостола Луки.

Ікони Ісуса Христа, Пресвятої Бо-
городиці, святих багаті на символи. 
Символи образу пізнаються через 
віру, вони є до певної міри тайнами, 
але тайнами аж ніяк не закритими 
для розуміння. Ці символи ікони 
повинен знати й уміти «читати» ко-
жен християнин. Упродовж віків 
християнська традиція іконографії 
сформувала свою візуальну іконо-
графічну мову – зрозумілу, доступну 
й лаконічну. 

Кількість чудотворних ікон у 
християнському світі та всі ласки 
благодаті, що зійшли на побожних 
християн, ніхто не в змозі пораху-
вати. Їх число знає тільки Господь 
Бог, який дарував їм особливу, над-
звичайну силу подавати тілесне та 
душевне зцілення всім, хто з вірою, 
надією, любов’ю та покаянням при-
ходить до них, щоб у молитві перед 
іконою Ісуса Христа, Пресвятої Бо-
городиці, святих звертатися до Їх 
Первообразів не тільки в печалях і 
скорботах, але й у радощах, дякуючи 
Йому за незчисленні даровані добра. 

Володимир Гіщинський, історик, 
викладач Борщівського коледжу

* Для спомину про Ісуса Христа, 
Пресвяту Богородицю, святих, 

тобто для збереження постійної 
пам’яті про Них. 

* Для того, щоб споглядати Образ
Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, 

святого не тільки «тілесними очима»,
а й «очима ума», «очима 
духовними» – духовно.

* Аби молитовно спілкуватися 
із зображеними – «уприсутненими» 
завдяки Святому Духові на цій іконі 

Ісусом Христом, 
Пресвятою Богородицею, святим.

* Для того, щоб молитва перед іконою 
Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, 
святих стала виявленням зв’язку – 

діалогу через Їх Образи 
з Первообразами. 

* Щоб честь, яку віддаємо іконам, 
переходила на Первообраз. 
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×ÎÌÓ 
ÕÐÈÑÒÈßÍÈ
ÍÅ ÕÎÄßÒÜ
ÄÎ ÕÐÀÌÓ?

Відвідини недільного чи святкового бого-
служіння випливають із 3-ї Божої заповіді  – 
пам’ятай день святий святкувати. Це явна 
воля Всевишнього. Не слухати Його – великий 
гріх. Творець насправді не потребує нашого 
часу (тих близько півтори години), адже Сам 
існує поза часом і простором. До церкви най-
перше ходимо, щоб змінитися на краще. Ба-
гато християн не ходять до храму у приписані 
дні на літургію, тому що не хочуть відчувати 
себе церковною родиною, а також тому, що 
схильні до лінивства або мають слабку віру.

ПАРАФIЯ – ДУХОВНА РОДИНА
Господня святиня схожа на духовну школу, 

де завжди вчимося вічних християнських іс-
тин, слухаємо Боже Слово та його пояснення, 
а водночас – на духовну лікарню, в якій лікує-
мося від різних душевних недуг і пристрастей, 
аби мати духовний імунітет від усякого зла. Як 
можна відкидати те, що Спаситель залишив 
для нашого ж добра? Якщо парафія жива, 
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то в ній треба відчувати себе 
приналежним до духовної ро-
дини, а не бути тільки «прихо-
жанином» чи «захожанином». 
У цій духовній родині голо-
вним є, звісно, Ісус Христос у 
Пресвятій Євхаристії, і Він за-
вжди чекає на зустріч із нами 
грішними, зокрема у неділі й 
свята. До речі, якщо б хтось не 
приходив довгий час до своєї 
сім’ї, не відвідував близьких, 
родичів, то як така його пове-
дінка виглядала б? Почувай-
мося невіддільною частиною 

нашого рідного храму, духо-
вної домівки!

На цю тему є притча під на-
звою «Проповідь біля каміна». 
У ній розповідається, що, мов-
ляв, один парафіянин, який 
раніше щонеділі брав участь 
у літургії, перестав ходити до 
церкви... Минав час, чоловік 
не з’являвся в храмі, тож свя-
щеник вирішив до нього наві-
датися. Двері до будинку були 
відчинені, і душпастир зай-
шов до оселі. Колишній пара-
фіянин сидів сам-самісінький 
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перед каміном. Побачивши 
священика, він кивнув йому 
головою, привітався і жестом 
запросив сісти. Зручно вмос-
тившись, отець розглядав 
полум’я, що вигравало в камі-
ні. Вони обидвоє мовчали. Че-
рез кілька хвилин священик 
зненацька підвівся, взяв щип-
ці, схопив ними палахкотливу 
головешку і відклав її вбік, да-
леко від вогню. Опісля сів зно-
ву. Мовчанка тривала. Самотня 
головешка перестала палати і 
тільки ледве червоніла, а згодом 
зовсім охолола й почорніла. Свя-
щенник знову встав, узяв щипці 
та поклав охололу головешку 
назад у вогнище. За мить вона 
запалала так само, як і решта. 
Відклавши щипці, душпастир 
мовчки попрямував до виходу, а 
коли дійшов до порога, почув:

− Дякую за відвідини і пропо-
відь. Цієї неділі я обов’язково 
прийду.

Без церковного життя й 
спільноти ми духовно гине-
мо і втрачаємо багато Божих 
ласк. Відтак наше земне жит-
тя втрачає сенс, адже живемо, 
щоб приготуватися до вічнос-
ті, реальної зустрічі із Всевиш-
нім у потойбіччі. «Церква − це 
не бюрократична організа-
ція, це − історія Любові (Папа 
Франциск).

ЛІНИВСТВО
Є ТЯЖКИМ ГРІХОМ…
Ті, що називають себе хрис-

тиянами, не відвідують церкви 
так само через банальну причи-
ну – лінь. Лінивство, як відомо, 
належить до семи смертних грі-
хів. До речі, пропустити без по-
важної причини Службу Божу 
в неділю чи свято є тяжким 
гріхом (духовною смертю), як 
стверджує свята Мати-Церква.

Є три поширені поважні при-
чини, щоб пропустити богослу-
жіння: важка хвороба (дехто все 
життя прикутий до ліжка), коли 
в тому місці, де ми є, немає церк-
ви чи священика, і ще  – коли 
нема в що зодягнутися (тепер 
це можливе вкрай рідко). Дехто 
має час на все, лише не на свою 
душу. Тільки грішити слід ліну-
ватися. Якщо якийсь гріх по-
стійно повторюється, то стає на-
логовим. А це вже як хронічна 
хвороба, але духовного характе-
ру. В такий спосіб стаємо вельми 
нещасними…

ВІРА ЯК БОЖИЙ ДАР
У момент нашого хрещення 

Господь дарує нам безцінний 
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дар віри. Якщо ми продовжу-
ємо після цього жити церков-
ним життям, то віра тільки 
зростає, стаючи милою в очах 
милосердного Батька. Однак 
в тих, які не є практикуючи-
ми християнами, віра мізерна. 
Так само є в того, хто не спо-
відається, не причащається, 
ходить до церкви кілька разів 
на рік або й узагалі став бай-
дужий до релігійного жит-
тя. «Критикують не Христа, 
а християн, тому що вони на 
Нього не схожі» (Франсуа Мо-
ріак). Дияволу дуже вигідно, 
щоб християни втратили живу 
віру в Бога, а отже й вічне спа-
сіння. Неможливо вірити в Ісу-
са лише «у душі», так само як 
не можливо «в душі» митися.

Беручи активну участь у 
житті Христової Церкви, отри-
муємо духовну силу. Коли ми є 
в Божій ласці, то до нас не під-
ступає так швидко нечистий, 
нема настільки частих спокус. 
Однак чимало «християн» сьо-
годні вірять у себе  – замість 
того, щоб довіряти Богові.

Отож бачимо, що неділя є 
Господнім днем. Хто її не ша-
нує, уникає храму, − з гордос-
ті не шанує самого Бога і цим 
тяжко грішить. Треба не забу-
вати і про церковні свята, осо-
бливо дванадцять головних у 

цілому літургійному році. Або 
християни творять живу па-
рафію, або її руйнують. Божий 
храм є не тільки домом Все-
вишнього, але й нашою домів-
кою, про яку варто піклувати-
ся, як і про безсмертну душу. У 
церкві є насамперед Євхарис-
тія, тобто справжній Христос, 
а без церковних таїнств згасає 
наша християнська віра. Коли 
настане фізична смерть, то 
буде вже пізно…

БЕЗ 
ЦЕРКОВНОГО 

ЖИТТЯ 
Й СПІЛЬНОТИ 
МИ ДУХОВНО 

ГИНЕМО 
І ВТРАЧАЄМО 

БАГАТО БОЖИХ 
ЛАСК. ВІДТАК 
НАШЕ ЗЕМНЕ 

ЖИТТЯ 
ВТРАЧАЄ 

СЕНС...
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ßÊ ËÅÃÊÎ
Ç ÃÎÑÏÎÄÎÌ IÒÈ!

Петро Шкраб’юк – давній автор нашого часопису, пись-
менник, історик; йому належать окремі ґрунтовні дослі-
дження «Крехів: дороги земні і небесні» (2002), «Монаший 
Чин Отців Василіян у національному житті України» (2005), 
десятки статей з минувшини й сучасності ЧСВВ.

Нещодавно вийшла його нова книжка «Над Просто-
ром і Часом: трилогія незвичайного» (Львів: Апріорі, 
2017.  – 336 с.) Видання можна придбати в книжкових 
крамницях, а також у книгарнях монастиря св. Онуфрія 
(Львів) та св. Миколая в Крехові.

АВТОР ПОДАВ ТАКІ АНОТАЦІЇ:
На початку кожної з цих трьох книг вміщена осібна ано-

тація – своєрідна візитівка про суть того чи іншого тексту. 
Загальною анотацією до всього твору є вірш «Думок дозріле 
жниво…», а також «Змістові орієнтири». Тим-то не буду по-
вторюватись. Скажу тільки, що трилогія незвичайного – це 
підсумок (хоча далеко неповний) вражень, роздумів, спо-
стережень, які супроводжують мене з самого дитинства. 
І, гадаю, багатьох читачів, які придбають це видання.

Петро ШКРАБ’ЮК

Думок дозріле жниво
збираю восени.
Усе на світі – диво.
Усе – ява і сни. 

Речей спадає маска
як істини покров.
Все – злих діянь поразка.
Все – віра і любов.

В небесну галерею
вдивляюсь залюбки – 
і чуйною землею
ступаю крізь віки.

Моїм іконостасом
є Бог і кожна мить.
Над простором і Часом
дзвінка душа летить…

Отож редакція «Місіонаря» вітає пана Петра з вихо-
дом унікальної книжки, заодно пропонує читачам до-
бірку його поезій на релігійну тематику, бо, як він пише,

 Як легко з Господом іти!
 Долучайсь до нас і ти.
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УСЕ НА СВІТІ – ТАЇНА…
Усе на світі – таїна,
Яку повік збагнути годі:
Планета, Всесвіт – і весна,
Яка у серці і в природі.
І блиск роси, ліси, поля,
Що стелять нам стежки зелені,
І гімн, і крихітне маля,
В якому спить, можливо, геній.
І поколінь гучна луна,
Що лине без кінця і краю…
Я сам для себе – таїна,
Яку щоденно відкриваю.
Все таїна: і дні, й віки,
І стяги рідні над Майданом,
І плач, і сміх… І ці рядки
Що зацвіли в душі неждано.

СЛІДИ
Знов вітер стукає у шибку,
Розгойдує старі сади,
Сюди-туди шугає швидко,
Доспілі струшує плоди…

Отак Господь: Його не видко,
Лиш видно скрізь Його сліди.

ТЕРЕЗИ
Враз холод, і листки дрижать,
Летять і котяться за вітром…
Вікно закрив… Так і життя:
Мигтять секунди непомітно…

Де овиди мої тепер?
Літа з’юрмилися позаду…
В задумі голову підпер:
Як жив? Чи все чинив до ладу?

Святі високі образи
Зі стін пильнують благовійно.
Де зло-добро?.. Їх терези
Тремтять,
хитаються постійно.

МІСІЯ
Це тяжко – що не говори! –
Іти, коли вузька дорога.
А все ж – горú, добро твори!
Така в нас місія од Бога.

І ти в лікарні: біль, бинти,
Твій ближній зорить 
  сумно й строго…
Якщо не в змозі помогти,
То помолися хоч за нього.
Затьмарити чиюсь зорю
Ні ти, ні я, ніхто не вправі.
Якщо плід гожий не створю,
То відтворю бодай в уяві.

Хтось блудить між хитких завій,
А ти вкажи пристанки тихі.
У більшій мірі чи малій,
Та для добра завжди є вихід –
І не на кін до глядачів,
Коли киплять аплодисменти,
А в совість, зриму і вночі…
 
Це найсвітліші є моменти.

САМОЦВІТИ
Дівчинка малює квіти,
Хлопчик – зорі голубі…
Наше юне військо – діти,
Їх картинки-самоцвіти
 Із батьками йдуть у бій.
Разом в бій ідуть малюнки –
Обереги воякам.
Ці первинні подарунки,
Ці дитинні обладунки
 Не пробити ворогам.

І молитва, і набої.
Хліб, що сестри і брати
Вдаль везуть, де гуркіт зброї…
Навіть діти в нас герої,
 Навіть діти – ну а ти?
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 ВИДАВНИЦТВО «МІСІОНЕР»
НА ФОРУМІ ВИДАВЦІВ 2017

З 13 до 17 вересня 2017 р. у Львів-
ському Палаці мистецтв тривав 24-й 
форум видавців. Численна кількість 
українських видавництв-учасників 
форуму, свідчила про те, що україн-
ська книга має попит. Різноманітна 
тематика: наука, культура, мистецтво, 
великі постаті, духовність охоплюють 
майже всі сфери людського буття, 
щоденного побуту. Книга, наче вірний 
друг, надає підтримку в труднощах 
життя, відкриває нам очі на затемнені 
істини, розширює кругозір.

Видавництво Отців Василіян «Місіо-
нер» цьогоріч традиційно представило 

свої видання на книжковому форумі. 
Отці Василіяни мають свою старовин-
ну друкарню в м. Жовкві. Саме там 
народжується книга і виходить у світ. 
Специфіка видавництва полягає пере-
дусім у публікації духовної книги, од-
нак вагома частка літератури на тему 
історії, мистецтва, виховання тощо. 
Цього року видавництво випустило в 
світ понад 20 нових позицій видань. 
Найкращі, найважливіші з них це 
наукові доробки наших отців васи-
ліян (о. Порфирія Підручного, д-ра 
Богдана П’єтночка, о. Теодозія Греня), 
книга Папи Франциска «Євангеліє від 
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Марії» (переклад о. Климентія Стасі-
ва, ЧСВВ), «Листи до народу» (наукова 
праця о. Христофора Ганинця, ЧСВВ 
про історію часопису «Місіонар»). 
Також інші видання, які заслугову-
ють уваги: біографічне дослідження 
«Сильний Божим Духом» (автор 
о. Микола Григорук) – книга 
присвячена о. Авксентіє-
ві Бойчуку (1888-1971), 
довоєнному ректору 
Івано-Франківської 
греко-католицької 
семінарії; книга 
«Логіка, семанти-
ка і гносеологія» 
(Підручники систе-
матичної філософії. 
Том 1).

Не обійшлося й без 
нагород. Книга «Учителю, 
іду за Тобою» (проповіді блажен-
нішого Любомира Гузара) отримала 
відзнаку «Найкраща книга форуму 
2017» і за неї видавництво «Місіонер» 
отримало нагороду й подяку від Голо-
ви Львівської ОДА п. Олега Синютки. 

Церемонія вручення нагороди відбу-
лася 14 вересня у Львівській Опері. 
Сама книга містить повчання бла-
женнішого Любомира – проповіді на 
неділі й свята цілого року. Вступне 
слово про важливість постаті Любо-

мира Гузара для Церкви й Укра-
їни написав до книги бла-

женніший Святослав. 
Книга адресується ши-

рокому загалу чита-
чів, буде корисною 
для особистого ду-
ховного життя, для 
кращого розуміння 
переживання хрис-
тиянських свят. 

P. S.  Запрошуємо 
всіх читачів, які ма-

ють цікаві старі книги, 
що їх можна і варто було б 

перевидати, чи може свої пись-
менні напрацювання, скористатися 
послугами нашого видавництва. Ми 
раді Вашій співпраці.  

Ієромонах Віталій Попадюк, ЧСВВ, 
директор видавництва «Місіонер»

Наші контакти:
Видавництво 

«Місіонер»
вул. Б.Хмельницького, 40, 

м. Львів, 79019
Відділ замовлень: 

067-675-09-36
Книгарня: 

096-826-77-91
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СПОГАДИ СЕСТРИ КАТЕРИНИ
У 80-ті роки, коли мій брат Семен 

(отець Софрон) підпільно навчався в 
отця Антонія Масюка в Малехові Жов-
ківського району на Львівщині, він жив 
у мене в селі Мурованому. Семен був 
членом нашої сім’ї, часто допомагав у 
вихованні дітей. Ким би не працював, 
вантажником в овочевому магазині чи 
токарем на автобазі, його відразу по-
мічали і відзначали як людину високої 
моралі, адже він завжди тримав себе у 
рамках і ніколи не зраджував своїх пе-
реконань щодо віри. Хоча про своє під-
пільне навчання нікому не розказував. 
Такі були часи. Після роботи ніколи не 
дармував. Завжди поглиблював свою 
освіту: вивчав іноземні мови (латин-
ську, англійську, польську) і багато чи-
тав. Також переписував і розповсюджу-
вав релігійну літературу. 

Отець Софрон багато молився сам 
і заохочував свою родину до молитви. 
Мав надзвичайно велике почитання 
Матері Божої Неустанної помочі. Ка-
зав, якщо з вірою просити про певну 
ласку, то обов’язково отримаєш її. Але 
завжи додавав: якщо на це Божа воля. 
Особливо почитав Серце Ісуса і всіх 
заохочував до участі в Апостольстві 
молитви. Закликав молитися в першу 
п’ятницю і першу суботу місяця. Наша 
мама Юлія і ми з сестрою Марією за-
вжди практикували такі набоженства 
і практикуємо до сьогодні. Наша мама 
померла в першу суботу місяця. 

Мій брат провадив аскетичний 
спосіб життя. Строго дотримувався 
посту. Ніколи не гнівався і не нарікав. 

Коли вже став священиком і приїж-
джав у гості, був дуже скромно і навіть 
вбого одягнений. Коли я звертала на 
це увагу, він відповідав, що присягав на 
убогість і скромність, адже склав мо-
наші обіти. І додавав, що головне – ду-
ховне, а не матеріальне. Бували випад-
ки, коли ми з сестрою купували йому 
новий одяг чи взуття, а він віддавав 
потребуючим. Дуже вболівав за свою 
парафію, Дрогобич і його мешканців. 
Часто ділився своїми переживаннями і 
досягненнями парафії. Розповідав про 
активних парафіян, які допомагали 
йому долати труднощі, що виникали 
в церковному середовищі. Молився 
4 вервиці на день, і одну з них завжди 
жертвував за свою парафію і парафіян. 

Я молодша від свого брата на 
5 років. Ще дитиною він мріяв стати 
священиком. Також хотів, щоб ми з 
сестрою Марією були монахинями. 
Наші батьки дуже дбали про релі-
гійне виховання дітей. У нашій хаті 
завжди була спільна молитва. Під 
час Великого посту щоденно ввече-
рі молилися Хресну дорогу. У травні 
співали молебень до Матері Божої, а 
в червні – до Серця Ісусового. 

Коли ми з братом розмовляли 
про осучаснення церкви, про її ло-
яльність щодо постів і церковних 
практик, він переконливо ствер-
джував, що Бог і його заповіді не 
змінюються і ніколи не зміняться. 
Отець Софрон був глибоко віруючою 
людиною, надзвичайно скромний і 
терплячий, чесний, щирий, простий 
і відкритий у спілкуванні, любив і 

ПАМ’ЯТІ О. СОФРОНА ЯЦИКІВА, ЧСВВ
(ДО ТРЕТЬОЇ РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ СМЕРТІ)



№10 (292)

49
український
католицький
часопис 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

поважав усіх людей, незважаючи на 
соціальний статус і віросповідання. 
Він товаришував зі священиками ін-
ших конфесій і поважав їхній вибір.

Шкодую, що після його висвячен-
ня ми стали рідше зустрічатися, адже 
він повністю віддавався служінню. Та 
поки жила наша мама, брат завжди 
приїжджав на празник у родинне 
село Мости Городоцького району, де 
мав нагоду побачитися з усією вели-
кою родиною. Згодом отець Софрон 
взяв на себе відповідальність за па-
рафію на Новій Волощі у Дрогобичі, 
тому практично ніколи не мав часу 
гостювати. Але дуже радо зустрічав 
нас, своїх рідних, коли ми відвідува-
ли церкву Вознесіння Господнього; 
щиро ділився своїми думками, давав 
поради, нахвалював домашні страви, 
які ми привозили, запевняв, що по-
стійно згадує нас у молитві. 

Аналізую його життя, повне страж-
дань, незручностей, принижень, на-
смішок, переслідувань, і на очі навер-
таються сльози, адже він міг ще так 

багато зробити. Для нашої родини він 
назавжди залишиться справжнім і 
непохитним апостолом віри.

СПОГАДИ СЕСТРИ МАРІЇ
Яким мені запам’ятався брат? 
Семен був старший за мене на 

10  років. З раннього дитинства він 
відрізнявся від нас, не був таким пус-
тотливим, які інші діти, а дуже чем-
ним, допитливим, спокійним і навіть 
сором’язливим. Часто допомагав 
батькам по господарству. Його за-
вжди тягнуло до книжок і кожну віль-
ну хвилину він заповнював читанням.

Початкову освіту Семен здобув у 
рідному селі Мости, а базову серед-
ню  – у середній школі робітничої 
молоді №  28. Отримавши професій-
но-технічну освіту, він став першо-
класним токарем. Пригадую, коли я 
приїхала до Львова, брат буквально за 
руку відвів мене до тієї ж школи, щоб 
я здобула повну середню освіту. Вже 
тоді підпільно вчився на священика в 
отця Антонія Масюка в Малехові, пра-
цював, відвідував батьків у селі.

Коли у 1991 році Україна виборо-
ла свою незалежність і Греко-Като-
лицька Церква вийшла з підпілля, 
брат переїхав у Дрогобич в монастир 
отців василіян. На священика його 
висвячував єпископ Софрон Дми-
терко в церкві Христа Царя в Іва-
но-Франківську. На жаль, наш тато 
Андрій не дожив до тієї довгоочіку-
ваної події, бо помер у 1990 році.

Вже у Дрогобичі о. Софрон разом 
із громадою Нової Волощі побудував 
церкву Вознесіння Господнього. Коли 
я приїжджала до нього, він завзято 
розповідав про господарські справи 
і дуже тішився навіть найменшими 
здобутками парафії. Надзвичайно 
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радів, коли будівництво церкви за-
вершилося. Ніколи не жалівся, не 
нарікав, не виказував своїх проблем, 
хоча я завжди помічала його занепо-
коєний стан.

Мій брат дуже скромно вдягав-
ся. Він був щедрим і співчутливим. 
Часто те, що ми купували йому, від-
давав бідним. Пригадую випадок, 
коли отець Софрон приїхав у рідне 
село Мости в подертому взутті. Си-
дить за обіднім столом і ховає ноги, 
щоб ніхто цього не помітив. А мій 
чоловік Богдан каже до мене: «Ма-
рійка, дивися, та в отця Софрона 
мешти подерті!». Взяв свої мешти і 
змусив отця Софрона перевзутися. 
Мій брат дуже цінував такі теплі ро-
динні зустрічі в батьківській 
хаті. Він старався з кож-
ним поговорити, жар-
тував, розпитував про 
односельчан. Любив 
посмакувати домаш-
німи варениками і 
борщем. Такі зустрі-
чі залишаються в 
пам’яті на все життя.

Отець Софрон по-
стійно і невтомно мо-
лився. Я завжди заставала 
його на молитві, коли приїж-
джала до нього в Дрогобич. Дуже 
віддано і сумлінно виконував свої 
душпастирські обов’язки. Одного 
разу він вийшов на подвір’я храму 
Вознесіння Господнього, оглянув 
подвір’я і сказав: «Яке гарне місце! 
Тут міг би бути наш монастир». Це 
була його мрія – спорудити монастир 
отців василіян на території церкви, 
але, на жаль, не судилося… Ніколи 
не забуду, як брат потрапив до лікар-
ні і лежав в реанімації. Ми не чули 
від нього ні стогону, ні нарікання, всі 

болі зносив терпеливо. Коли лікар 
повідомив нам із сестрою, що отець 
Софрон помер, ми не могли пові-
рити, адже напередодні йому стало 
краще. 

Від усієї нашої родини хочу по-
дякувати пану Ігорю та пані Галі Бо-
лецьким, які постійно були поруч і 
щоденно відвідували отця в лікарні. 
Також дякую отцям василіянам за 
їхню турботу і молитву. Дякую всім, 
хто піклувався про нашого брата. 
Нехай Всевишній Бог винагородить 
за ваші добрі справи і милосердя!

СПОГАДИ ПЛЕМІННИЦІ ЛЕСІ
Для мене отець Софрон  – дуже 
сучасна і високоосвічена люди-

на. Ще в часи радянського 
режиму він розвивався 

як особистість: багато 
часу проводив у біблі-
отеках, вивчав і вдо-
сконалював іноземні 
мови, займався про-
світницькою діяль-
ністю. 

Я знала, що він хоче 
стати священиком, тому 

завжди прислухалася до 
його порад, хоча була ще ди-

тиною. Отець Софрон (тоді ще Се-
мен) був моїм домашнім учителем. 
Він допомагав мені з англійською 
мовою, купував і дарував книж-
ки, прищеплював любов до читан-
ня і пізнання нового. У нього було 
хобі – він читав періодичні видання 
і вирізав цікаві статті та замітки, в 
яких йшлося про наукові відкрит-
тя в галузі медицини, освіти й на-
уки, про світову історію і культуру. 
Деякі з них збереглися до сьогодні. 
Іноді складалося враження, що це 

Мало сказати 
«подвижник» – 

достоту біблійний 
праведник. Увесь 

у молитві, у проповідях, 
у християнській 
благочинності. 
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якась нав’язлива ідея, бо нам, дітям, 
не завжди хотілося перечитувати ці 
вирізки, які він пропонував, і ми не 
розуміли, для чого це нам. Але зго-
дом прийшло усвідомлення того, що 
такою була його місія – місія вчите-
ля і просвітника. Важко збагнути, 
як тільки йому вдавалося знаходити 
щось неординарне і цікаве у радян-
ських газетах і журналах, які підда-
валися жорсткій цензурі.

Я захоплювалася ним, коли він 
відкривав підручник з англійської 
мови і вільно читав та перекладав 
тексти, легко давав собі раду з грама-
тичними вправами. Мене завжди вра-
жало, як можна самотужки вивчити 
іноземну мову. Тому отець Софрон 
став для мене авторитетом і потуж-
ним натхненником до подальшого 
навчання. Після закінчення школи 
я твердо вирішила вивчати іноземні 
мови і вступила до Львівського дер-
жавного університету ім. Івана Фран-
ка на факультет іноземних мов. Це був 
мій перший крок у здійсненні дитя-
чої мрії – стати вчителем англійської 
мови. Отець дуже тішився і пишався 
мною, а я завжди дякувала за гарну 
науку в дитинстві, а тепер щоденно 
молюся за упокій його душі.

Вже у зрілому віці я зрозуміла, що 
здобути освіту й отримати диплом не 
достатньо – треба вчитися все життя, 
як це робив отець Софрон. Тому і за-
раз я виконую його настанови, займа-
ючись самоосвітою. І як приємно було 
почути нещодавно від свого старшого 
сина, що я є авторитетом для нього, 
бо він іноді відчуває себе 20-річним 
пенсіонером поруч зі мною. 

Отець Софрон ніколи не відпус-
кав своїх родичів з порожніми рука-
ми після наших візитів. Він кожному 
давав нові молитовники, брошури 

чи буклети на релігійну тематику. 
Любив казати: «Мало знати самому і 
виконувати Божі заповіді, треба на-
вчати інших, поширюючи Боже Сло-
во». Тому щороку, навіть після його 
смерті, я роблю своїм наймолодшим 
учням подарунки до свята Миколая – 
катехизм, дитячі молитовнички, пра-
вила поведінки в церкві. Всі ці кни-
жечки залишилися від отця Софрона.

Я вдячна Богові за те, що в особі 
отця Софрона Він подав мені Божу 
ласку на усвідомлення своєї місії у 
житті. Навчаючи дітей, я намагаю-
ся передати їм не лише свої знання 
і навики, але й прищепити любов до 
ближнього, адже це – основа нашої 
християнської віри. 

ПАМ’ЯТІ ПРОСВІТЯНСЬКОГО 
КАПЕЛАНА

Останнім часом гаснув на очах – і 
ось, на превеликий жаль, догорів. Про 
«дохторів» і слухати не бажав: здоро-
вий – і все! А від безперервної роботи 
й залізо стирається! Працював без 
відпусток, розваг не шукав. Зовсім не 
дбав про себе – невибагливий у їжі, в 
одязі, в монастирському побуті. Мо-
нах Чину cвятого Василія Великого. 
Самотній, хоч і завше серед людей. 

Отець Софрон Яциків (8.III.1944 – 
25.IX.2014) – настоятель церкви Воз-
несіння Христового у Дрогобичі, 
збудованої його стараннями за на-
родні кошти. 

Надзвичайно діяльний, жертов-
ний просвітянський капелан. Такого 
Дрогобицька «Просвіта» мала хіба 
ще на початку XX століття в особі її 
засновника, о. Михайла Бачинсько-
го, відомого в літературі під псевдо-
німом Орест Філаретів.
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Отець Софрон (світське ім’я  – Се-
мен) – син Андрія і Юлії (з дому – Дні-
стрянська), хліборобів із села Мости, 
нині Городоцького району на Львів-
щині. Родина Яциківих була глибо-
ко релігійна й патріотична. Батько у 
1930-х роках і під час німецької оку-
пації не тільки керував «Просвітою» 
в рідному селі, але й був куратором 
просвітянських осередків десяти на-
вколишніх сіл. Про високу національ-
ну свідомість і стійкість родини свід-
чить, зокрема, те, що ніхто з її дітей, а 
було їх восьмеро: Ярослав, Святослав, 
Семен, Василь, Катерина, Володи-
мир, Марія та Ольга, не належав ні 
до піонерської, ні до комсомольської 
організацій, хоч як не намагалися – і 
просьбами, і погрозами  – їх туди за-
тягти. Через це родина терпіла всілякі 
прикрощі від радянської влади.

Семен після початкової школи 
у Мостах навчався у найближчій 
восьмирічці у Монастирці, а закін-
чував шкільну освіту у Львові в шко-
лі № 28. У 1962–1965 роках разом із 
братом Святославом (вони  – двій-
нята) відбував військову службу в 
сумнозвісному «Стройбаті». Заслали 
обох, як на каторгу, аж у Сибір – в Ір-
кутську область.

Вернувшись із війська, Семен 
Яциків здобув технічно-професійну 
освіту  – став першокласним тока-
рем. Підпільно ж студіював теоло-
гію, готувався до душпастирської 
діяльності. За часті виїзди в Малехів 
до свого наставника, о. Антонія, не 
раз його суворо карали, та не було 
такої сили, яка змінила б його намір.

Не описати тут митарств, яких за-
знав Семен Яциків на шляху до мо-
нашого постригу, а відтак – до ієрей-
ських свячень. Висвячував Семена 
єпископ Софрон Дмитерко, новим 

іменем василіянського ієромонаха 
стало ім’я Софрон. 

Душпастирство отця Софрона 
Яциківа в Дрогобичі достойне якнай-
вищої похвали і вдячності: ретельне 
служіння в храмі Апостолів Петра і 
Павла та в храмі Вознесіння Господ-
нього, активна участь в акціях націо-
нального відродження  – з поїздками 
у столицю, де благословляв україн-
ських патріотів і освячував їм синьо-
жовті прапори, широкою популя-
ризацією християнської літератури, 
систематичними виступами на радіо 
«Франкова земля» і телестудії «Алсет», 
бесідами зі школярами й студента-
ми, неоціненної значимості роботою 
в «Просвіті»  – всього не перелічити! 
Тричі поспіль о. Софрона визнавали в 
Дрогобичі «людиною року».

Отець ревно дбав про людську 
чесність. Хто, кажучи словами Свя-
того Письма, «...чинив угодне в очах 
Господніх, та не з усього серця» (II 
Хроніка. – 25 : 2), той після розмови з 
ним мимоволі відчував докори сові-
сті. Умів отець Софрон вселяти у лю-
дей віру і переконаність. Учив: усяке 
добре діло, кожне зібрання в поваж-
ній справі, зокрема, й депутатські се-
сії усіх рівнів, слід починати з молит-
ви. І вшановувати пам’ять усопших 
чи полеглих, казав, треба не «хвили-
ною мовчання», а молитвою.

Вшановуймо і його  – богоодер-
жимого духівника, невтомного про-
світянина, одного з найсумлінніших 
будівничих України отця Софрона 
Яциківа – незабутню пам’ять наши-
ми молитвами.

Почесний голова «Просвіти» 
Дрогобиччини М. ШАЛАТА,

голова Товариства М. САДОХА, 
заступники голови М. БОГАЧЕНКО, 

Т. БОРДУЛЯК, М. ВАВРИН
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ЦАРИЦЯ ВЕРВИЦІ
НА ЯСНІЙ ГОРІ 

Відоме на Прикарпатті село Гошів розкинулося в ни-
зині річки Свіча біля самого підніжжя Бескидів. Широ-
ке село розділяє ще одна річка – Лужанка, яка впадає у 
Свічу, а Свіча – у всім відомий Дністер. Гошів є частиною 
справді мальовничої панорами. На її тлі видніє чарівний 
гірський краєвид Ясної Гори, окрасою якої є храм Пре-
чистої Діви Марії, де протягом року на Богородичні свя-
та відбуваються відпусти. Сюди приходять паломники з 
усіх усюд, щоб побути на Службі Божій, прийняти Святе 
Причастя і помолитися на вервиці. Тому Ясну Гору мож-
на сміло назвати ще Горою Вервиці. Тут поруч із церквою 
розташований монастир отців василіян Преображення 
Господа нашого Ісуса Христа. Отці василіяни з самих по-
чатків свого перебування на Ясній Горі впроваджують 
молитву на вервиці, яка дуже подобається Божій Матері. 
Тому Вона через свій чудотворний образ притягувала так 
багато знедолених людей у всі часи. Отці й брати моли-
лися на вервиці, коли монастир переживав розквіт, у ли-
холіття воєн, у часи, коли виселяли та вивозили на Сибір 
і монахів, і звичайних мешканців Прикарпаття. 

Гошів пережив драматичні події Першої і Другої світо-
вих воєн. Кров ні в чому не винних вояків обох сторін зали-
ла воду Лужанки і Свічі, а далі Дністром текла до Чорного 
моря. У травні 1915 року під час австрійсько-московських 
змагань відбувалися жорстокі бої на горі Маківці, де ро-
сійські окупанти через Карпати хотіли увійти в Європу. 
На захист Карпат стали Січові стрільці, тож бої не минули 
Ясної Гори. Ревіли гармати, дрижали гори вдень і вночі, 
а отці й брати не випускали з рук вервиці, благаючи Го-
шівську Матінку Божу захисту для Ясної Гори. Коли мос-
ковські війська відступали з-під Маківки, Січові стрільці 
з неослабним завзяттям боронили Ясну Гору від нового 
наступу царської армії і своєю молоденькою кров’ю по-
червонили весняні води Свічі й Лужанки. Ворог змуше-
ний був залишити Гошів та відійти далі на схід. Так само 
в серпні 1944 року, коли наступало совітське військо, а 
німці відходили, на Ясній Горі знову відбувалися жорстокі 

о. Мелетій БАТІГ, 
ЧСВВ

член редколегії 
часопису «МІСІОНАР»

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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бої. Село горіло, снаряди розривали-
ся один біля одного, гинули люди; та 
монастир і церква вистояли завдяки 
заступництву Цариці Карпат Мате-
рі Божої, до якої знову молилися на 
вервиці монахи – отці й брати василі-
яни на Ясній Горі. 

Війна закінчилася, але її рани 
надовго залишилися в нашому на-
роді, тому до Ясної Гори знову потяг-
нулися прочани з найдальших сіл 
і міст Прикарпаття. Повстанський 
рух, депортація до Сибіру, прошаки 
зі східних областей під час голоду в 
Україні, створення колгоспів – все 
це поглибило людські злидні, тож 
у кого стали вони шукати захисту, 
як не у Матері Божої на Ясній Горі? 
Йшли босоніж зі сльозами на очах, 
співаючи побожних пісень і моля-
чись матері з вервичками в руках, 
літні люди, малі діти, навіть каліки, 
щоб ще хоч раз відвідати Ясну Гору 
й тут помолитися до своєї Потіши-
тельки і Заступниці Пречистої Діви 
Марії – Цариці Вервиці.

Настав 1950 рік, безбожна влада 
не може заспокоїтися, поки не ви-
везуть отців і братів-монахів, не за-
криють церкву, але Ясної Гори не мо-
жуть знести, бо це святе і вимолене 
місце. Вірні, незважаючи на всі за-
борони, приходять сюди і благають, 
як тільки можуть, неустанної помочі 
від своєї Гошівської Матінки: «О Ма-
ріє, Мати Божа, молися за нас!». 

І – о, диво! – як 40 років ходив 
Мойсей зі своїм народом по Синай-
ській пустелі, так монастир і церква 
переживали спустошення також 40 
років. І тільки у лютому 1990 року, 
не без труднощів, отці василіяни з 
братами ввійшли у свій монастир і 
відкрили святиню на Ясній Горі, яка 
знову ожила на Божу славу. Храм і 

будівлю монастиря підняли з руїн. 
Пошкоджені дощами і морозами 
стіни, купол, сходи і всю територію 
Ясної Гори відновили. Здається, що 
неможливо залікувати рани святи-
ні, але людські руки з Божою допо-
могою перевершують усі сподіван-
ня. Ясна Гора заясніла, як досвітня 
зірка, не тільки на Прикарпаття, а 
й на всю Україну. Хто б міг подумати 
у радянські часи, що тут знову від-
буватимуться багатолюдні відпусти 
і навіть міжнародні вервиці, коли 
приїжджають паломники з інших 
країн, щоб разом помолитися до 
Пречистої Діви Марії за Її заступни-
цтво над всіма народами. Хіба це не 
чудо? Але у Бога все можливе.

*  *  *
Кожне село чи місто славиться 

найперше своїми людьми. Меш-
канці Гошева – переважно побожні, 
вони з самих початків черпали свою 
духовність з джерела, яким є монас-
тир отців василіян на Ясній Горі.

Родина Гошовських жила недалеко 
від Ясної Гори. Одне вікно хати виходи-
ло на Ясну Гору, через нього було видно 
баню святині з хрестом, ротонду і кож-
ного дня було чути монастирські дзво-
ни. Малий Василько призвичаївся до 
цього і не звертав уваги, але коли бабу-
ся тягнула його за ручку на Ясну Гору, 
то він залюбки біг за нею, хоч увесь 
час потрібно було йти вгору. Найбіль-
ше його цікавили образи і розписи на 
стінах. Коли бабуся довго молилася, 
він ходив по церкві й розглядав усе, що 
бачив. Тож не дивно, що, навчаючись 
у загальноосвітній Гошівській школі, 
Василь заодно відвідує Болехівську 
музичну і художню школу. 

Батьки хотіли, щоб їхній син 
був освіченим. Після закінчення 

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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Болехівського лісогосподарського 
технікуму, у 2004 році, він вступив на 
заочне відділення Львівського лісо-
господарського університету, але на 
навчання потрібні були кошти, тому 
мати поїхала на заробітки в Іспанію, 
де її подруга наперед знайшла їй міс-
це праці. Здавалося, що у родині все 
йде за задуманим планом і всі жит-
тєві проблеми вирішуються.

Та ось несподіванка. На квартирі 
в Рудному в грудні у Василя сталася 
аневризма основної артерії (хворо-
ба, подібна на інсульт, але набагато 
складніша), і йому паралізувало ліву 
частину тіла. Швидка допомога при-
везла хлопця до обласної лікарні, і 
вже тут він побачив батька, брата, 
лікарів, які робили все можливе, 
щоб врятувати Василеві життя. Ці-
лий тиждень тривала боротьба за 
його здоров’я у реанімації. Василь 
підсвідомо розумів свій важкий 
стан, а водночас відчував, наскільки 

сильно він хоче жити на цьому світі. 
Як ніколи благав Господа Бога про 
оздоровлення, а в особливий спосіб 
звертався до Гошівської Матері Бо-
жої, просив у Неї заступництва. Ко-
жен день може стати останнім, він 
це відчував. Минув тиждень, його 
скерували на лікування до Києва, бо 
лікарі у Львові вирішили, що необ-
хідна операція, яку можуть провес-
ти тільки досвідчені лікарі у столи-
ці. Хворого супроводжували батько, 
брат і два львівські лікарі. 

В Іспанії мати Василя почула те-
лефонний дзвінок від Надії, хресної 
матері Василя: 

– Любомиро, приїжджай додому, 
твій Василь зараз у лікарні в реанімації 
– інсульт чи навіть щось складніше!..

Як грім серед ясного неба був 
цей дзвінок для матері. Ще навіть не 
звикла до своєї праці, як треба все 
покидати і їхати чимскоріше назад. 
Вона тут же зібрала останні гроші 
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на авіаквиток, щоб повертатися до-
дому. Та найбільше серце болить, бо 
переживає за здоров’я свого сина. 
Мати прибула до Києва, коли її Ва-
силь також вже був там на лікуванні. 
Відразу в аеропорту замовила таксі і 
мчить до лікарні.

Ще в салоні літака вона усвідо-
мила, що життя її сина, як і кожної 
людини, залежить від Божої волі, 
тому протягом усього рейсу молила-
ся на вервиці. Навіть пообіцяла, що 
як приїде до Гошева, то піде на Ясну 
Гору, щоб подякувати Матері Божій. 
Коли вона вирушала з Іспанії, подя-
кувала своїй подрузі за всі турботи, 
а та подарувала їй вервицю і свяче-
ну воду з Фатіми, куди вона їздила 
молитися на місце з’яви Пречистої 
Діви Марії. Подруга сказала тоді:

– Ось ця вервиця врятує твого Ва-
силька. Молися до Матері Божої – і 
вдома, і на Ясній Горі.

Коли мати прибула до Інституту 
неврології, Василь перебував у реа-
німації. Надії на оздоровлення май-
же не було. Мати хоче побачити його 
живим, стоїть мовчки зі зболілим 
серцем перед дверима реанімацій-
ної палати. Лікарі без слова вихо-
дять звідти і нічим не можуть її поті-
шити. Тепер їй нарешті дозволяють 
увійти. В палаті найперше впадають 
у вічі апарати, до яких підключені 
серце і органи дихання. 

Мати не витримує і дає волю 
сльозам. Але це реанімація, тому 
опанувала себе, підійшла до сина. 
Він мовчки дивився на свою матір 
благим поглядом, немов не з цього 
світу, але сказати нічого не міг. Очи-
ма Василь просив, як мала дитина, 
материнської допомоги. Якої? Мати 
не лікар і не знахар, невже ж її сльо-
зи врятують його?

До неї підходить медсестра і ввіч-
ливо просить:

– Ми співчуваємо вашому горю і 
розуміємо вас як матір, але просимо 
залишити відділення – тут не пла-
чуть, а лікують.

А матері так хочеться притулити 
до грудей свого сина, обійняти, по-
цілувати, а їй сказали, що не можна. 
Любомира ще раз подивилася на 
Василя й подумала: «Може, це вос-
таннє я його бачу?». Але згадала, що 
тримає в руках вервицю, промайну-
ла інша думка: «О Маріє, Мати Божа, 
допоможи нам!». У коридорі стояли 
чоловік і старший син, кажуть їй: 

– Завтра лікарі вирішуватимуть, 
чи доцільна операція. Вони гово-
рять, що вкрай необхідна, але на це 
потрібні гроші. Якщо не прооперу-
вати, то він усе життя буде прику-
тий до ліжка. Молитимемося ще до 
Юди-Тадея.

Незважаючи на подорож, Любо-
мира знову не спала майже цілу ніч, 
молилася на вервичці. Наступно-
го дня лікарі знову зібралися, щоб 
остаточно вирішити, чи робити опе-
рацію. Потім головний лікар вий-
шов у коридор, сказав:

– Операції він може не витрима-
ти, а тим більше немає гарантії, що 
після нашого втручання він не буде 
прикутий до ліжка.

– А як буде? – спитав батько.
Лікар подивився на батьків, по-

клав руку на плече матері, яка не ви-
пускала з рук вервицю, і сказав:

– Лікар – всього-на-всього інстру-
мент Божий. Життя наше у Його ру-
ках, надійтеся… 

Закінчення в наступному числі
(У дописі використано розповіді 

Любомири Гошовської та її родичів )
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ÇÀ ÂÑÅ
ÒÎÁI
ß ÄßÊÓÞ!

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

Слава Ісусу Христу!
Через ваш журнал висловлюю щиру подяку Пресвятій Богородиці і св. Юді-Тадею, за за-

ступництвом яких Господь оздоровив хлопчика дуже близьких мені людей. Майже три роки 
тому дитині поставили страшний діагноз, що викликало тривогу, розпач, навіть безнадію у рід-
них та знайомих. Молитви до Матері Божої, що розв’язує вузли, до св. Юди-Тадея допомогли в 
цей важкий час. Хіміотерапія дала непогані результати, та ранній рецидив після одужання – і 
знову страшна хвороба повернулася в життя дитини. На цей раз усе було значно складніше: 
потрібна була трансплантація кісткового мозку в одній із закордонних клінік. І в ці дні завдяки 
Божому Провидінню мені до рук потрапив ваш часопис (2015, № 12), в якому я прочитала про 
54-денну Помпейську Дев’ятницю. 10 примірників безвідмовної вервиці до Матері Божої пере-
дали в 10 різних родин, молилися цілими сім’ями. Через 27 днів, коли закінчили прохальні мо-
литви вервиці, батькам хлопчика вдалося визначитися з клінікою, яка погодилася прийняти 
дитину на лікування. Продовжили молитися подячну частину вервиці, а коли закінчили, по-
чали ще раз мовити спочатку молитви-прохання. І коли завершили 27 молитовних днів другої 
вервиці, чудесним способом вирішилося питання з оплатою за лікування. За весь цей час бага-
то небайдужих людей взяли участь у долі важкохворої дитини. А потім було 1,5 року боротьби 
з хворобою: обстеження, знову хіміотерапія, трансплантація, адаптація. Дякувати Богові, хлоп-
чик уже повернувся в Україну і радіє життю так, як не вміє це робити ніхто з його ровесників. 

Люди добрі, моліться до нашої Небесної Заступниці, 54-денна Помпейська Дев’ятниця  – 
справді безвідмовна вервиця до Божої Матері. Звертайтеся з вірою та довір’ям до Неї, і вона 
обов’язково вислухає та допоможе.

З повагою Люба, м. Миколаїв Львівської області

Шановна редакціє « Місіонаря»!
Через Ваш часопис хочу скласти щиру подяку. Я і моя бабуся дякуємо Господу Богу, Пречис-

тій Діві Марії, Помпейській Матері Божій, св. Філомені, св. Йосифові, св. Антонію Падевському, 
св. Шарбелю, св. Бенедиктові, св. Партенію, о. Піо, св. Йосафаті Гордашевській, Софронії Сера-
фимі Ерделі, св. Ангелам Охоронцям.

Також хочу висловити особливу щиру подяку св. Юді-Тадею – великому Христовому Апос-
толові, який своїм даром помочі й мені допоміг скласти важкий державний іспит і захистити 
магістерську роботу. За день до іспиту після закінчення дев’ятниці до св. Юди-Тадея мені кру-
тилося в думці одне й те ж. За допомогою Юди-Тадея я отримала високу оцінку.

З поміччю цього святого я змогла вирішити свої проблеми, з якими не могла собі дати раду 
протягом двох місяців. Образок Юди-Тадея завжди при мені.

Якщо проказувати слова молитви з вірою, св. Тадей прийде на допомогу кожному і випро-
сить в Бога для нас всіх ласк. 

Віддаю Богові низький поклін, честь і славу.
Христина, с. Спас, Старосамбірський р-н, Львівська обл.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

Підготувала 
Леся ШТИКАЛО

×ÀÉÍÂÎÐÄ «ÂÅÐÂÈÖß»

1. Зміст третьої таємниці Фатіми: «…, одягнений у все біле, впаде на землю, немов мертвий, але 
залишиться живим, тому що він повинен визволити світ від комунізму. Це його призначення». 
2. Вервиця до святого Отця…. 3. Символ святості навколо голови Ісуса, Марії, святих. 4. … до моєї 
Вервиці є важливим передвісником майбутньої долі людини (15 Обітниць Матері Божої тим, хто 
молиться на Вервиці). 5. «Вервиця є моєю найулюбленішою молитвою» − … Святого Папи Івана 
Павла ІІ. 6.  Від якого слова пішла назва «Вервиця» (шнурок). 7. День тижня, коли відмовляємо Радіс-
ні Таїнства вервиці. 8. Місцевість … да Ірія, неподалік містечка Фатіми, де трьом дітям Лукії, Якинті 
та Франциску з'явилася Пресвята Богородиця. 9. … і омега, початок і кінець. 10. «Моїм найбільшим 
скарбом у Ватикані є Вервиця. Вона – моє Євангеліє» − … цих слів Папа Пій ІХ. 11. Молитва – це 
… з Богом. 12. «Не бійтеся, я … Миру. Моліться зі мною» (із книги А. Фражеллі «Історія Жасінти»). 
13. Папа … ХІІІ говорив: «Католицький люде, молися часто і охоче на Вервиці». 14. Молитва, котру 
відмовляємо на першому великому зернятку молитви на вервиці, під час Святої Літургії. 

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «400-ЛІТТЯ ЧСВВ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ:
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Благословення. 9. Жниво. 10. Девіз. 11. Йосафат. 14. Дерево. 15. Мантія. 18. Тишина. 19. Вівтар. 23. Веля-
мин. 25. Добро. 26. Монах. 27. Есхалотологія.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Слово. 2. Софрон. 3. Слава. 4. Звичай. 5. Ангел. 7. Андрей. 8. Біблія. 12. Святиня. 13. Василій. 16. Символ. 
17. Байрак. 20. Недоля. 21. Кирило. 22. Хрест. 24. Гошів.
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НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

З питань придбання літератури звертатися за адресою:

УЧИТЕЛЮ, ІДУ ЗА ТОБОЮ: Думки до проповідей
Блаженніший Любомир Гузар
«Знаючи Блаженнішого Любомира особисто, без перебільшення скажу: він є 

муж сильного, творчого і благодійного слова. Його проповіді зрозумілі, практичні, 
цікаві та переконливі: приклади походять із життя і призначені для застосування в 
житті; аргументація, в якій бездоганно дотримано всіх правил логіки, підкріплена 
здоровим глуздом і поясненнями із сірої буденщини. Блаженніший Любомир, що 
найважливіше, у проповіді вчить, робить із слухача учня. Усі його науки висвітлені 
у стосунку до Божого Слова і Божої дії в нашому житті», – написав отець Іван Му-
зичка, сучасник Блаженнішого Любомира, у передмові до першого  збірника про-
повідей (2001–2014) цього великого церковного мужа.

Цю високу  оцінку підтверджують проповіді, вміщені в запропонованому Вашій 
увазі виданні, яке упорядкував сам автор, але, на жаль, кілька місяців не дожив до 
того часу, коли воно вийшло у світ.  
ISBN 978-966-658-394-2, 272 с., іл., 170 х 240 мм, тверда опр., суперобкл., ціна 120 грн

Євангеліє від Марії. З нагоди Року милосердя
Папа Франциск
«Багато чим маємо завдячувати цій Матері! У ній присутній кожний момент іс-

торії спасіння. Бачимо сильне свідчення надії. Вона – Мати надії, яка підтримує нас 
у хвилини темряви, труднощів, незручностей, якихось явних поразок чи правдивих 
людських поразок. Маріє, наша надіє, допоможи нам у нашому житті складати офіру, 
вгодну Небесному Отцеві, нести радісний дар для наших братів, мати поставу, з якої 
дивимося завжди в завтра.»
ISBN 978-966-658-393-5, 200 с., 140 х 220 мм., тверда опр. Ціна: 60,00 грн 

вул. Б. Хмельницького, 40 
м. Львів 79019

тел.: 0952602157, 
0968267791,

(032) 255-46- 45

http: www.missioner.com.ua

ВЕЛИКИЙ ТОЙ, ХТО ЧИНИТЬ ВОЛЮ БОЖУ
Ієромонах Йосиф Будай, ЧСВВ
Правда є велична: ми є ніщо, але в нас перебуває Бог, що є все. Божа Воля і Божа Сла-

ва – це початок, середина й кінець кожного нашого діла 

(св. Тереса Авільська).

В чому полягає Божа Воля? Чому ми повинні відмовлятися від власної волі й при-
ймати Божу? За якими критеріями Божу Волю можна відрізнити від людської? Які є 
ознаки Божої Волі? На ці й подібні запитання дає відповідь дана книга.



ВІТРАЖ, ЯКИЙ ВИДНО 
ВСЕРЕДИНІ ХРАМУ  І ЗОВНІ!

ЗАМОВИТИ ВИТВІР МОЖНА ЗА ТЕЛ. : 
+380930061007; +380673071339

ЕЛ. АДРЕСА:
ART.STAIL.LVIV@GMAIL.COM

ÁËÀÃÎÑËÎÂÈ, 
ÄÓØÅ ÌÎß ÃÎÑÏÎÄÀ!


