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ШЛЯХ СКОРБОТИ
СПАСИТЕЛЯ – ДУМКИ 

ДЛЯ ПЕРЕМIНИ СЕРЦЯ!

У МОЛИТОВНОМУ НАМІРІ ЗА МИР В УКРАЇНІ, 
ЗА МАТЕРІВ І ВДІВ ГЕРОЇВ,

 ПОЛЕГЛИХ НА МАЙДАНІ Й НА СХОДІ УКРАЇНИ

То ж не була вузесенька стежина.
Там цілі юрми сунули туди. 
І плакала Марія Магдалина,…
Що не подав ніхто йому води. 
Спішили верхи. Їхали возами.
Похід розтягся на дванадцять верст
І Божа Мати плакала сльозами 
– Та поможіть нести ж йому той хрест! 
Чи ви не люди?! Що за чудасія, 
Дають старцям, підсаджують калік.
А тут же йде, ну, добре, не Месія, 
Людина просто, просто чоловік!..

Л. КОСТЕНКО

НОВЕ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МIСIОНЕР»!

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров’ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала...

О. ОЛЕСЬ
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о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ЙОСАФАТ – ЖИВИЙ 
ПРИКЛАД СУЧАСНОГО 
ЕКУМЕНIЗМУ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати й сестри! Останній місяць 
осені знаменний подіями і празниками, які є особливо важли-
вими у нашому суспільному й релігійному житті з огляду на 
їхнє культурне і духовне наповнення. 

Із 21 листопада 2013 року, свята Архангела Михаїла, бере свій 
новий відлік наша історія – у цей день розпочалася Революція 
гідності, що як боротьба добра зі злом триває й сьогодні... 

25 листопада святкуємо пам’ять священномученика Йоса-
фата, архієпископа полоцького – мученика за з’єднаня христи-
ян (150-річчя проголошення його святим ми відзначали вліт-
ку). Коли п’ятдесят років тому, в столітню річницю канонізації 
святого, отці василіяни – о. Мелетій Соловій, ЧСВВ, і о. Атана-
сій Великий, ЧСВВ, видали у Торонто книгу «Святий Йосафат 
Кунцевич: його життя і доба», «поставивши постать святого 
під нову аналізу в атмосфері екуменізму», всі християни змо-
гли відкрити для себе іншого Йосафата  – не такого, як його 
представляла комуністична система. 

Отці-письменики розуміли, що «життя Йосафата припало 
на контроверсійну добу історії Української Церкви, і в формах 
полемічних було сприйняте і оцінене, розщеплюючи християн-
ську свідомість надвоє». Ось такі висновки отців:

«1. Йосафат – постать актуальна. Актуальність Святих Церк-
ви вимірюється актуальністю справ чи поведінки, для яких 
працювали чи якою вони відзначалися. Святий же Йосафат – 
це подвижник церковної єдности та людська міра тієї жертви й 
посвяти, яку треба християнинові, єпископові для тієї справи 
присвятити. Екуменічний рух нашого часу наглядно показує, 
яку актуальність має сьогодні справа єдности християн, а з 
тим і Йосафата, тобто його життєвого прикладу.

2. Йосафат – постать історична. Він – представник доби, яку 
можна б назвати з Є. Маланюком: «доба жорстока, як вовчи-
ця». Це доба релігійних війн, конфесійного фанатизму, церков-
ної й віроісповідної нетолерантности, вмішування світського 
елементу в справи релігійно-церковні; доба занепаду, а одно-
часно і відродження; доба церков ного партикуляризму, занику 
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СЛОВО РЕДАКТОРА

духа соборности чи екуменізму в трак-
туванні церковних справ. На цім тлі він 
воздвигає велику справу-ідею єдности 
і глибокого духовного оновлення; гля-
дить у ширших, вселенських горизонтах 
і діє, щоб вивести частину вселенської 
Церкви (українсько-білоруську) на нові 
шляхи. Не дивно ж ото, що став він пред-
метом опозиції з боку різних кругів, різ-
них партикуляризмів, та являється по-
статтю переломовою, повною великого 
людського трагізму: посвятою особи для 
справи. Чи не є це живий приклад до су-
часного екуменізму?

3. Йосафат – постать героїчна. Він пе-
реростає свою добу і своїх сучасників: 
народних і церковних, і є дороговказом 
у майбутнє, в ідею, ступаючи відваж-
но на шлях, що веде до її реалізації. Він 
дав найбільш вимовну лекцію, визнану 
Церквою, духовного провідництва, пас-
тирської посвяти, але і потрібної вірнос-
ти ідеї,  – перед спокусами опортунізму. 
Із своєю добою та її проблемами він 
був у творчім діялогу, зберігши ясність 
і чіткість позицій та партнерства, аж до 
крайних границь,  – устоявшись перед 
неслушним натиском деструктивних 
сил. А це поведінка, яку історія називає 
героїчною, і якої людство потребує за-
вжди, в кожну епоху.

4. Йосафат – постать свята. На шляху 
до великої, важної, все актуальної цер-
ковної мети  – він не тільки визначний 
церковний діяч і переломовий провід-
ник, але він у тому  – святий, тобто чес-
ний із Богом, із собою, з людиною. Божа 
людина, святець, аскет, чоловіколю-
бець – тип Доброго Пастиря, що «взятий 
з-поміж людей, настановляється для 
людей у справах Божих» (Євр. 5, 1). Це 
основна, повна, життєва настанова, а не 
тільки один із життєвих актів чи чинни-
ків. Тому його мучеництво, тобто свід-
чення («мартирія», по грецьки), – це на-

станова цілого його життя, внутрішній 
акт, а не накинена з-зовні подія фізич-
ного насилля. Українська церковна пси-
хіка звузила це поняття до одного акту, 
життєвого епізоду: до віддання життя 
за справу і правду; а тимчасом  – справ-
жнє мучеництво  – це свідчення Христа, 
яке не виключає, але включає свідчення 
життям, кров’ю. Мученик і святий  – це 
одна і та сама духовна поведінка. І тому 
слід звернути сьогодні увагу на цей 
основний чинник і не задержуватися 
тільки на епізоді, на моменті кризи між 
святою людиною і громадою, яка на-
зивається свідченням крови  – мучени-
цтвом у вужчому значенні, яким майже 
виключно оперує українська церковна 
термінологія.

5. Йосафат  – постать контроверсійна. 
Контроверсійність Йосафата – це історич-
ний та актуальний факт. Але ця контро-
версійність його особи не в ньому; а тіль-
ки в оцінці сучасників чи наступників. 
Людина сама в собі є дуже послідовна: є і 
виявляється в своїх основних заложеннях 
і в їх логічному та органічному здійсненні. 
Оцінка ж людини  – це справа зовнішня: 
її віддзеркалення в свідомості людської 
громади. І тут можуть заіснувати обста-
вини та елементи, які роблять оцінку іс-
торичної постаті та її дії контроверсійною. 
Це доля Йосафата. На контроверсійність 
його постаті діє історична доба його жит-
тя: церковного лихоліття, полеміки, від-
мінности позицій до головної справи його 
життя  – його праці для єдности Церк-
ви. А  що ця справа є досіль актуальна і 
контро версійна, то такою ж до наших днів 
залишилася і постать Йосафата».

Дорогі читачі! У теперішню добу, що є 
не менш жорстока, ніж вовчиця, на всіх 
фронтах, – просімо в Бога добрих пасти-
рів, будьмо вівцями, які слухають голос 
Істини і молімося зі святим Йосафатом: 
«Щоб усі були – одно!»
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МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

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!

МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
НА ЛИСТОПАД

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб християни в Азії, даючи 
свідчення Євангелія своїми словами і вчинками, сприя-
ли діалогу, миру й взаєморозумінню, особливо з послі-
довниками інших релігій.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Ось Серце, що так полюбило нас...
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СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!
Дорогі в Христі брати й се-

стри! З Апостольської Столиці, 
з Вічного Міста Риму, в цей Юві-
лейний рік 400-ліття відновлен-
ня Василіянського Чину, який 
був і є Вашим духовним провід-
ником, з приємністю засилаю 
вам мої щиросердечні вітання, 
благаючи в Господа Бога через 
заступництво Пресвятої Діви 
Марії щедрої Божої благодаті та 
небесних ласк, щоб спільна мо-
литва єднала всіх вас в Божій 
любові та в плеканні культу Пре-
святого Серця Христового та ста-
ла джерелом сили й натхнення у 
вашому подальшому щоденному 
християнському житті для ви-
ховання нашої молоді й дітей в 
католицькому та національному 
дусі, щоб принесла мир в Україні 
через Боже Милосердя.

Як знаємо, «завданням членів 
Апостольства є молитва в злу-
ці з Найсвятішим Серцем Ісуса, 
праця і витривалість у щоденних 
прикростях для поширення Бо-
жої слави та спасіння людських 
душ. Ісус Христос Своїм прикла-
дом вчить нас, як необхідно ви-

конувати свої обов’язки. Його 
тихе, укрите життя в Назаре-
ті  – це справжнє апостольство 
молитви. Його трирічна праця 

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

BASILICA PAPALE DI SANTA MARIA MAGGIORE
Vescovo Irynej BILYK

Chiesa Greco-Cattolica Ucraina

CПIЛЬНОТI АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ 2017 РОКУ БОЖОГО
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серед людей у проповідуван-
ні Євангелія  – це апостольство 
слова. Його страсті та смерть на 
Хресті – це апостольство терпін-
ня. Коли ж звершилося спасіння 
та відкуплення людського роду, 
Христос вознісся на Небо і там 
знову розпочав апостольство 
молитви. В небі Він неустанно 
благає Свого Отця за навернення 
грішників, освячення та витри-
вання у доброму праведників. 
Одночасно той самий Ісус Хрис-
тос перебуває на землі з нами, 
залишившись у Пресвятій Тайні 
Євхаристії на всіх Престолах, і 
постійно жертвується Отцю Не-
бесному за спасіння людей.

Так і ви, учасники Апостоль-
ства молитви, покликані прак-
тикувати й поширювати культ 
Пресвятого Серця Христового 
молитвами, почитанням ікон та 
медаликів, відвідувати в черв-
ні Богослужіння до Пресвятого 
Серця Христового, впроваджува-
ти вшанування Серця Христово-
го у власній родині як виразного 
знаку Божої спасительної любо-
ві до всього людства. Ми маємо 
в усьому наслідувати Найсвяті-
ше Серце Ісуса, тобто молитвою, 
працею і терпеливістю служити 
ближнім, бути миро творцями  – 
синами Божими, щоб бачити 
обличчя Христа в усіх найбільш 
немічних і стражденних, як це 
робить, подаючи нам приклад, 
Папа Франциск своїм служінням 
бідним і опущеним, своїми за-

кликами і молитвами проти те-
роризму й агресії.

Самопожертва найкращих си-
нів нашого народу на Сході Украї-
ни, де йде боротьба проти світу тем-
ряви й брехні, диявольської злоби 
і ненависті, що сіє смерть, каліцтво 
і руйнування, свідчить про їхню 
велику любов до нас, бо вони що-
дня готові покласти своє життя на 
Вівтар Свободи нашої Батьківщи-
ни  – «ніхто неспроможен любити 
більше, ніж тоді, коли він за своїх 
друзів своє життя віддає» (Ів. 15,13). 
Єднаймося з ними та засилаймо їм 
нашу могутню зброю – молитовну 
Божу підтримку.

Дорогі в Христі!
Просім Богородицю, щоб до-

помагала нам будувати цивілі-
зацію Любові, основану на єван-
гельських засадах на славу Божу 
та спасіння людських душ. А бла-
годать Господа нашого Ісуса Хрис-
та, любов Бога Отця і Причастя 
Святого Духа нехай зійде на вас 
та перебуває з вами завжди, нині, 
повсякчас і на віки вічні!

З’єднаний з вами у Євхаристій-
ній молитві, уділяю всім вам, ва-
шим рідним і близьким та всьому 
українському народові моє Архіє-
рейське благословення.

Владика Іриней (Білик), ЧСВВ
Дано в Римі при Папській Базиліці 

Санта Марія Маджоре,
в празник Вознесіння Господа нашого 

Ісуса Христа 25 травня 2017 року Божого

CITTA’ DEL VATICANO 
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
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МОЛИТОВНИЙ НАМIР 
ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА ГРУДЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ: За літніх людей, щоб маючи підтримку сім’ї 
та християнської громади, передавали віру й виховували 
нові покоління, використовуючи свою мудрість і досвід

Сьогодні для того, щоб бути прийнятим у суспільстві, 
треба йти в ногу з часом. Тих, хто не встигає рухатися у 
цьому шаленому ритмі, часто нехтують. Усе гострішою 
постає проблема відкинення літніх людей із життя гро-
мади. Сумно дивитися, як похилі віком через несприй-
няття оточення вважають себе безнадійно відсталими від 
сучасності, замикаються в собі та в чотирьох стінах.

Дуже важливо повернути літнім людям відчуття влас-
ної цінності, адже, за словами святого Папи Івана Павла ІІ, 
вони «допомагають поглянути на земні події з більшою 
мудрістю, оскільки пережите зробило їх більш зрілими й 
досвідченими. Вони є хранителями колективної пам’яті, а 
значить  – обраними людьми для тлумачення сукупності 
загальних ідеалів і цінностей, що підтримують і скерову-
ють громадське співжиття. Відкидати їх  – означало б не 
зважати на минуле, в якому є корені справжнього, заради 
сучасності, позбавленої пам’яті». Папа Франциск також 
переконаний, що «майбутнє народу вимагає контакту між 
молоддю та літніми людьми, адже молодь – це життєздат-
ність народу-паломника, а люди похилого віку зміцнюють 
цю життєздатність своєї пам’яттю й мудрістю».

Саме тому в цьогомісячному наміренні Папа заохочує 
нас до молитви за літніх людей, щоб вони відчули підтрим-
ку й розуміння – найперше в сім’ї та церкві, а разом з тим – і 
в суспільстві, адже їх досвід і мудрість дозволить й надалі 
виховувати добрих і ревних послідовників Христа. Саме по-
хилі віком є прикладом справжніх, вічних цінностей. Ми 
повинні дивитися на літніх людей з вдячністю та повагою, 
бо вони є корінням народу. Як християни ми завдячуємо 
нашим бабусям і дідусям віру, адже в часи жорстоких релі-
гійних переслідувань вони змогли передати віру наступним 
поколінням, охрещуючи дітей в умовах підпілля.

Як казав Іван Павло II: «Час − великий учитель, він до-
помагає придбати мудрість», тому старість – це привіле-
йована епоха розважливості, породженої досвідом.

о. Домінік 
НАЛИСНИК, ЧСВВ
заступник головного 

редактора

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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МОЛИТОВНI НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ГРУДНЯ
Ч
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 пт Мчч. Платона і Романа за малих підприємців

2 сб Прор. Авдія; мч. Варлаама за кращий матеріальний стан людей 
у нашій державі

3 нд 26-та нд., Передсв. Введення, 
прп. Григорія Декаполіта за безхатьків та покинутих

4 пн ⊕ ВВЕДЕННЯ В ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ за тих, хто не має де зігрітися

5 вт Ап. Филимона і тих, що з ним за літніх людей

6 ср Свв. Амфілохія і Григорія, єпп. за сиріт

7 чт Вмц. Катерини; вмч. Меркурія за любов до ближнього

8 пт Віддання Введення; Свщмч. Климента, Папи за бажання ділитися з ближніми

9 сб Прп. Аліпія, стовпника за людей із черствим серцем

10 нд 27-ма нд., вмч. Якова Персіянина; 
прп. Паладія за подолання корупції в державі

11 пн Прпмч. Стефана Нового; мч. Іринарха за кращу долю України
12 вт Мчч. Парамона і Філумена за тих, хто важко працює 

13 ср † Ап. Андрія Первозванного за самотніх матерів і дітей, 
що ростуть без батька

14 чт Прор. Наума за мир у всьому світі

15 пт Прор. Авакума за навернення грішників

16 сб Прор. Софонії за українську молодь

17 нд 28-ма нд., вмч. Варвари; прп. Івана Дамаскина за створення будинків сімейного типу і 
ліквідацію дитбудинків

18 пн † Прп. Сави Освяченого за безробітних
19 вт † Миколая Чудотворця за те, щоб ми вміли подбати за ближнього
20 ср Св. Амвросія Медіоланського за повагу в подружжі
21 чт Прп. Патапія за належну повагу дітей до батьків

22 пт ⊕ Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці за тих, хто уникає дітонародження 

23 сб Мчч. Мини, Єрмогена й Євграфа за належний стан пологових будинків

24 нд 29-та нд., прп. Даниїла Стовпника за багатодітні сім’ї

25 пн Св. Спиридона, єп. Трімітійського за тих, хто не може мати дітей

26 вт † Мчч. Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста за нехрещених 

27 ср Мчч. Тирса, Левкія, Филимона, 
Аполонія, Калиника

за людей, які зазнають утисків у Криму та 
на Сході нашої держави

28 чт Сщмч. Елевтерія; прп. Павла за військовополонених
29 пт Прор. Агея за військових капеланів

30 сб Прор. Даниїла й Ананії, Азарії і Мисаїла за належне фінансування нашої армії,
особливо військових АТО

31 нд 30-та нд., мч. Севастіяна й ін. за сім’ї військових

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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Святий Севастіян був родом із Нарбони. 
Виховувався і навчався у Мілані. Його лю-
бов до Христа Спасителя, за словами святого 
Амвросія, була така велика, що він покинув 
Мілан, де християни жили тоді в мирі, і пішов 
до Рима, бо там легше було осягнути муче-
ницький вінець. У той час було засуджено 
на смерть за сповідування святої віри двох 
братів-близнюків  – Марка і Маркелина. 
Батьки випросили, щоб вирок відклали на 
тридцять днів, а обох засуджених віддали 
урядникові-поганинові Никостратові, щоб 
намовив їх до відступництва. І хто знає, чи 
не вдався б той план, та ось прийшов свя-
тий Севастіян і так гаряче промовив до них, 
що вони скріпили свою віру і готові були 
прийняти смерть. 

До слів святого Севастіяна прислухала-
ся й жінка Никострата Зоя, яка була німа 
з шести літ. Вона повірила у Христа, при-
пала до ніг святого і Бог оздоровив її; вона 
стала вголос прославляти Ісуса. Це видиме 
чудо навернуло самого Никострата, батьків 
близнюків Транквилина і Маркію, а також 
Клавдія, помічника Никострата. 

Та переслідування християн не припи-
нялося  – кожного, кого лишень упіймали, 

передавали на муки і вбивали. Так схопили 
Зою, жінку Никострата, коли вона моли-
лася біля гробу святого апостола Петра. У 
в’язниці її підвісили за волосся і шию над 
тліючим гноєм. Шість днів вона так висіла, 
аж поки Господь не прийняв до себе душу 
святої мучениці. Після смерти вона явила-
ся у видінні святому Севастіянові й прові-
стила йому мученицьке завершення життя. 
Невдовзі упіймали старого Транквилина, 
що молився при гробі святого Павла, й по-
били камінням, а тіло, як і тіло святої Зої, 
кинули в ріку Тибр.

Коли перед Диоклетіяном, що саме тоді 
мав владу над обома частинами держави, 
поставили святого Севастіяна, то імпера-
тор, як тільки міг, намовляв його до відступ-
ництва, а потім наказав прив’язати святого 
мученика до дерева і велів своїм лучникам 
стріляти в нього. Коли ж здавалося, що 
тіло святого мученика вже бездушне, його 
забрала побожна невіста Ірина, щоб чесно 
поховати. Однак святий мученик ще був жи-
вий і за ласкою Божою невдовзі одужав. Усі 
християни просили його покинути Рим, але 
святий Севастіян за першої ж нагоди став 
на дорозі перед Диоклетіяном, який про-
їздив там, і на весь голос гукнув йому, щоб 
припинив переслідувати християн, бо не 
уникне Божого суду. 

Тоді імператор наказав убити його пали-
цями, а тіло кинути в глибокий канал, але 
воно зачепилося за залізний гак і християни 
витягли його та поховали в катакомбах, при 
вході до підземної церкви святих апостолів. 

Христова Церква віддавна почитала свя-
того мученика, його ім’я знаходимо вже у 
списку святих від 354 р. Про численні чуда, 
які сталися за заступництвом святого Севас-
тіяна, розповідає папа Григорій Великий. У 
680 р. в Римі припинилася страшна пошесть, 
коли всі стали призивати на допомогу свято-
го Севастіяна і коли на його честь поставлено 
престол в церкві святого Петра в оковах. Так 
само у 1575 р. в Мілані, а в 1599 р. в Лісабоні за 
заступництвом святого мученика також при-
пинилася епідемія. Тому святого Севастіяна 
вважають засхисником від пошестей, пам’ять 
святого Церква вшановує 31 грудня.  

ПОКРОВИТЕЛЬ НА ГРУДЕНЬ 
МУЧЕНИК СЕВАСТIЯН
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

CВЯТКУВАННЯ 400-ЛІТНЬОГО 
ЮВІЛЕЮ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ 

В УЛАШКІВЦЯХ

21 вересня 2017 р. Б. на свято 
Різдва Пресвятої Богородиці в 
Улашківській обителі отців ва-
силіян відбулося торжественне 
святкування 400-літтнього юві-
лею Василіянського Чину.

Опівдні перед храмом насто-
ятель монастиря о. Власій Фуц, 
ЧСВВ, із парафіянами урочисто 
зустрів преосвященних владик 
Іринея Білика, ЧСВВ, каноніка 
Папської Базиліки Санта Марія 
Маджоре в Римі, та Леона Ду-
бравського, OFM, єпископа-ор-

динарія Кам’янець-Подільської 
дієцезії РКЦ. Після зустрічі 
архієреїв розпочалася Боже-
ственна Літургія, яку владики 
очолили у співслужінні з Провін-
ційним радником о. Віталієм По-
падюком, ЧСВВ, монастирським 
і єпархіальним духовенством.

Після читання євангелія з про-
повіддю до вірних звернувся вла-
дика Іриней, який роздумував про 
значення і суть празника Різдва 
Пресвятої Богородиці, а також 
про ювілей Василіянського Чину.

Насамкінець Божественної Лі-
тургії лунало традиційне «много-
ліття» та духовний гімн українсько-
го народу «Боже великий, єдиний», 
відбувся чин освячення новозбу-
дованої каплиці та фігури Пресвя-
тої Богородиці, яку встановлено на 
монастирському подвір’ї.

На завершення о. Власій ви-
словив вдячність владиці Іри-
нею та владиці Леону за те, що 
прибули й очолили святкування, 
а також усім присутнім та жерт-
водавцям, які долучилися до по-
будови величної каплиці. Також 
за сприяння владики Іринея ві-
рні змогли приклонитися перед 
мощами святого Івана Павла ІІ.

о. Власій Фуц, ЧСВВ



№11 (293)

13
український
католицький
часопис 

З’ЇЗД АПОСТОЛЬСТВА
МОЛИТВИ БУЧАЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ

23 вересня у Бучацькому монастирі відбувся з’їзд  Апостольства молитви 
Бучацької єпархії із 15 деканатів. Захід відбувся під проводом о. Йосафата 
Фітеля, ЧСВВ, координатора Апостольства молитви у Бучацькій єпархії.

У програмі взяли участь близько 200 осіб із єпархії  – ревнителі та 
ревнитильки спільнот і священики, відповідальні за Апостольство 
молитви у деканатах.

З’їзд розпочався із Божественної Літургії та віднови посвяти у товариство. 
Після богослужіння відбулася конференція на тему «Молитва у житті 
християнина», яку провів отець-доктор Прокопій Лотоцький, ЧСВВ. На 
завершення було підбито підсумки заходу й окреслено плани на майбутнє.

о. Йосафат Фітель, ЧСВВ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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ПРАЗНИК РІЗДВА БОГОРОДИЦІ В М. БАР

Як і щороку, Барська обитель 
Різдва св. Івана Хрестителя відзначає 
свій храмовий празник 24 вересня в 
честь Різдва Пресвятої Богородиці. 

Цим святкуванням уперше пе-
редували триденні реколекційні 
науки, які виголосив о. Корнилій 
Яремак, ЧСВВ. Ці реколекції мали 
потрійну мету. По-перше, це розду-
ми про те, якою була роль і участь 
матері Ісуса Христа Марії в історії 
спасіння людського роду. По-друге, 
йшлося про значення праці й духо-
вного проводу отців василіян на цих 
теренах, зокрема в Барі. Й по-третє, 
в центрі уваги реколектанта було на-
вернення нашої душі. 

Напередодні святкувань також від-
булася канонічна візитація, припи-
сана Статутом Василіянського Чину, 
яку провів Впр. о. Сергій Крутовський, 
ЧСВВ, провінційний дорадник.

Самі урочистості розпочалися у 
суботу Великою Вечірнею із Литією, 
яку о 18-й годині відслужив о. Кор-

нилій Яремак, ЧСВВ, а своїм співом 
богослужіння прикрасили брати-
студенти Василіянського інституту 
філософсько-богословських студій 
ім. Й. Велямина Рутського з Брюхо-
вич, що біля Львова.

Центральні святкування відбулися 
в неділю: святкову утреню в 11:30 від-
служив Провінційний секретар отець 
Віктор Квасній, ЧСВВ, у співслужінні 
з отцем-дияконом Павлом Долішнім, 
ЧСВВ, із Київського монастиря. Опіс-
ля духовенство та вірні разом зустрі-
ли високого гостя  – Преосвященні-
шого владику Василія Тучапця, ЧСВВ, 
Екзарха Харківського, який о 12:00 
очолив Архієрейську Святу Літургію.

У проповіді владика звернув увагу 
на постать Пресвятої Богородиці, яка, 
згідно з Євангелією, в своєму житті 
успішно втілила дані її таланти. Також 
владика пригадав історію Василіян-
ського Чину, який цього року відзна-
чає чотиристалітній ювілей, наголо-
сивши на подвигах монахів ЧСВВ.

Закінчилася Божественна Лі-
тургія численними подяками та 
многоліттям усім тим, які прибули 
розділити радість храмового свята, 
як також і тим, які спричинилися 
до його проведення. Насамкінець 
процесійною ходою усі вийшили на 
подвір’я до фігурки Матері Божої, де 
вже традиційно відбулося водосвят-
тя, після чого владика Василій окро-
пив усіх свяченою водою.

З нагоди цьогорічного празника 
стараннями місцевої громади було 
встановлено запис передзвону та 
підключено його в переддень свята.

о. Климент Грещак, ЧСВВ  
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НАШІ СВЯЩЕНИКИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

− Отче Миколаю, якими є Ваші 
перші враження від Харківщини?

− Коли я приїхав душпастирю-
вати на Слобожанщину, то найпер-
ше мене вразило те, що більшість 
тамтешнього населення не спілку-
ється державною українською мо-
вою. Відомо, що, наприклад, Харків 
раніше був українськомовним міс-
том, а тепер цілковито русифікова-
ний… Росія як-не-як поряд. Часом 
виникає дивне відчуття, що ти ще в 
Радянському Союзі чи взагалі в діа-
спорі. Але тішить принаймні те, що 
в багатьох місцях можна побачити 
український прапор, що національ-
на свідомість і патріотизм людей під 
впливом останніх подій у державі 
оживає. Побачив, що багато людей 
далекі, на жаль, від Господа: можуть 
бути неохрещені у дорослому віці, 
часто живуть без церковного шлю-
бу, не хрестяться, ідучи повз храм, 
важко працюють в неділю (навіть 
поблизу нашого монастиря в смт 
Покотилівці), помирають без Свя-
тих Тайн… До мене як священика ві-
таються «здрасьтє». Пригадую, мав 
свій перший похорон (буває, маю 
два похорони на день) і став біля по-
кійного коло під’їзду. Привітався на 
початок до присутніх «Слава Ісусу 

Христу». А у відповідь…  – мовчан-
ка. Одна російськомовна жінка на 
цвинтарі сказала мені, що, мовляв, 
краще відправляти російською, 
бо «Отче наш» начебто не звучить 
українською… Довелося їй поясню-
вати, що Бог чує молитву і нашою 
мовою. Хочеться, звісно, щоб було 
більше позитивних вражень. Слава 
Богу, їх тепер так само немало.

− Чого очікували і що справдило-
ся в служінні?

− Моя влада з Василіянського 
Чину попросила мене поїхати на 
Східну Україну, щоб організувати 
працю з молоддю, бо Всевишній дав 
мені до цього дар, і я багато часу та 
сил затратив для молодих людей 
на Заході країни. Очікував, що зна-
йду порозуміння з молоддю і на Схо-
ді, яка, звичайно, має свої особли-
вості… Місцевий владика Василій 
(Тучапець), ЧСВВ, призначив мене, 
як відомо, головою Молодіжної ко-
місії молодого Харківського екзар-
хату. А це три області: Харківська, 
Полтавська і Сумська. Так що духо-
вної роботи там – непочатий край. Я 
від початку знав, на що йду. Наразі 
відчувається великий брак коштів, 
аби зреалізувати різні ідеї й оживи-
ти духовність молодого покоління… 

Отець Миколай Микосовський, ЧСВВ, протягом вже майже півроку пе-
ребуває на Харківщині у монастирі отців василіян, який є поблизу обласно-
го центру. Туди він переїхав із Івано-Франківська, де протягом п’яти років 
служив на парафії Царя Христа, що теж належить Василіянському Чину.

Своїми враженнями від служіння на Сході України отець Миколай Ми-
косовський поділився із «Західним кур’єром».
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Прошу помочі насамперед у Спаси-
теля. Може, знайдуться добрі люди, 
готові якось допомогти. Східна Украї-
на – це ж постійні місійні терени… Там 
є також багато студентської молоді, зо-
крема з Галичини. Я, між іншим, родом 
із Запорізької області, тому мені наза-
гал не чужий менталітет східняків.

− Які Ваші враження від пара-
фіян − вони відрізняються від іва-
нофранківців?

− Звичайно, парафіян у нас наба-
гато менше, ніж в Івано-Франківську 
на Майзлях, де я був майже п’ять 
років. Але наша парафія зростає і 
більше нагадує одну велику дружну 
родину, де майже всі знаються. Хоча 
часто бачу й нові обличчя. Багато 
людей приїжджає до нашого Свято-
Покровського храму в Покотилівці з 
цілої Харківської області, зокрема з 
близького Харкова, що за 10 км. Па-
рафіяни щирі і дуже спраглі Божого 
Слова. Більше цінують священика, 
ніж на Західній Україні. На богослу-
жіннях теж бувають присутні й відо-
мі на теренах Слобожанщини люди… 
Значна частина наших парафіян у 
повсякденному житті спілкується 
російською, але хочуть чути україн-

ську в церкві й стараються говорити 
зі мною по-українськи. Дехто ходив 
раніше до храмів РПЦ, але знайшов 
себе в нас, адже тут їм усе зрозуміло 
й відчувається свобода дітей Божих…

− Ви мали також літні табори 
− де були й скільки часу? Учасників 
багато було? Чи їм сподобалося?

− Цього літа я як духовний провід-
ник мав у різних місцях аж три хрис-
тиянські табори. Перший  – у нас в 
Покотилівці, мав назву «Веселі кані-
кули з Богом» і тривав 19–24 червня. 
Було близько 30 діток  – місцеві та з 
околиць. Опісля мав знову однотиж-
неві «Веселі канікули з Богом» вже 
на Полтавщині, організовані для ді-
тей Лубен і села Засулля. Прийшло 
їх десь з 35. Малеча виявилася дуже 
щирою. Коли вкінці повертався на-
зад до Харкова, декотрі діти почали 
плакати, просити, щоб залишився. 
Так звикли за недовгий проміжок 
часу… А останній табір – «На хвилях 
духовності»  – був саме для молоді 
Харківського екзархату на Азовсько-
му морі в Запорізькій області. Не чув, 
щоб комусь щось не сподобалося. 
Діти та молодь, судячи по усмішках і 
очах, були дуже задоволені всім.

− Ви якось висловили думку про 
необхідність будівництва храмів 
на Сході…

− Так. У нашому Харківському ек-
зархаті обмаль повноцінних храмів. 
Бракує теж священиків. Отже, Господь 
чекає на своїх вірних слуг нині най-
більше там. Для прикладу, подивімося 
на Івано-Франківськ − місто невелике, 
а церкви скрізь… З одного боку, добре, 
а з другого, Україна – це не тільки Гали-
чина. Ісус закликав іти до всіх. Дорога 
до неба терниста, а не комфортна.

Наталя Палій
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ЮВІЛЕЙНІ СВЯТКУВАННЯ 
У БУЧАЦЬКОМУ МОНАСТИРІ

22–27 вересня отці василіяни Бу-
чацького монастиря проводили заходи, 
присвячені 400-літньому ювілею ЧСВВ. 
Завершилися святкування на храмовий 
празник Воздвиження Чесного Хреста.

З п’ятниці, 22 вересня, розпочалися 
науки, що стосувалися діяльності ченців 
та прикладів чеснот василіян, гідних на-
слідування, які провадили о. Йосафат Фі-
тель, ЧСВВ, та о. Корнилій Яремак, ЧСВВ. 

А вже у вівторок, 26 вересня, у міській 
раді Бучача відбулася наукова академія 
«Віхами історії Василіянського Чину» за 
участю професорів: Романа Василика 
(Львівська національна академія мис-
тецтв), Петра Шкраб’юка (Інститут на-
родознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України) та Степана Павлюка (Інститут 
народознавства НАН України). На захо-
ді були присутні Преосвященний вла-
дика Димитрій Григорак, єпарх Бучаць-
кий, представники міської і районної 
влади, інтелегенція та всі зацікавлені 
мешканці міста.

Велику Вечірню з Литією з нагоди 
храмового празника відслужив о. Корни-
лій Яремак, ЧСВВ, а Утреню – о. Йоаникій 
Чверенчук, генеральний радник Васи-
ліянського Чину. Своїм співом богослу-
жіння супроводжували брати-студенти 
Василіянського інституту філософсько-
богословських студій ім. митрополита 
Йосифа Велямина Рутського.

У сам день свята Архієрейську Боже-
ственну Літургію очолив владика Ди-
митрій Григорак, екзарх Бучацький, у 
співслужінні з генеральним радником 
о.  Йоаникієм Чверенчуком, ЧСВВ, про-
тоігуменом Американської Провінції 
о.  Василем Салковським, ЧСВВ, ігуме-
ном Бучацького монастиря о. Теодором 
Нагорняком, ЧСВВ, настоятелями, ієро-
монахами Провінції Найсвятішого Спа-

сителя та іншими священнослужителя-
ми з прилеглих околиць.

У своїй гомілії владика Димитрій 
зосередився на почитанні Господнього 
хреста. Говорячи про Христову жертву, 
проповідник промовив: «Його смерть є 
нашим життям». Крім того, було відзна-
чено роль хреста як визвольної сили: 
«Хрест є знаряддям перемоги Ісуса над 
всяким злом, а той, хто вірить у воскре-
сіння Христа, отримує життя вічне»,  – 
сказав проповідник. Далі Архієрей наго-
лосив на жертвенній Божій любові, яка 
запрошує кожного прийняти дар спасін-
ня. А для цього ми повинні повірити Гос-
поду, адже «увірувати в Господа – це при-
йняти Його у своє життя», – підкреслив 
владика. В цьому виявляється спасіння 
людини, яке можливе через гідне життя 
і вірність своєму покликанню. Роздуму-
ючи над монашим покликанням, він від-
значив роль ченців-василіян у свідченні 
Євангелія словом та прикладом любові.

Після традиційних подяк і многоліт-
тя вкінці Божественної Літургії залунав 
гімн «Боже великий, єдиний». Заверши-
лися святкування освяченням та окро-
пленням свяченою водою.
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Суботнього дощового 
дня, 23  вересня, в актовій 
залі монастиря на науко-
во-практичну конферен-
цію, присвячену 400-літтю 
Василіянського Чину свя-
того Йосафата, зібралася 
численна громада. При-
були отці, брати, сестри, 
освітяни й парафіяни не 
лише з міста, а й із Закар-
патської України та з-за 
кордону. Поєднали при-
сутніх постаті святих Ва-
силія Великого, Велямина 
Рутського і Йосафата Кун-
цевича, про яких йшлося 
на конференції. А ще – вся 
400-літня історія і праця 
їхніх послідовників – отців 
василіян.

Відкрив захід о. Йосафат 
Хаймик, ЧСВВ, й присутні 
мали змогу подивитися юві-
лейне промовідео про Васи-
ліянський Чин. Далі брат 
Орест Дверницький, ЧСВВ, 
викладач ВІФБС ім. митро-
полита Йосифа Велями-
на Рутського у Брюхови-
чах, розповів про святого 

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ МОНАСТИРІ 
ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 
400-ЛІТТЮ ЧСВВ
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Василія Великого як законодавця 
східного монашества і про вито-
ки чернечого життя. Отець-док-
тор Павло Кречун, ЧСВВ, ігумен з 
Імстичева, доповідав про святого 
Йосафата Кунцевича. Пані Алдо-
на Василіускене з Литви яскраво 
описала працю василіян у Литві 
за останні 26 років незалежнос-
ті наших держав, а також спів-
працю з закладами освіти на її 
батьківщині й популяри-
зацію України серед 
народів Прибалти-
ки завдяки власне 
василіянам, які 
працюють там. 
Отець Василь 
Ілик з Папського 
салезіянського 
університету по-
ділився відомос-
тями про святого 
Йосафата, здобути-
ми в результаті дослі-
дження листів римських 
архієреїв та канонізаційного 
процесу святого. Учасники кон-
ференції ближче ознайомилися 
із постаттю Велямина Рутського 
завдяки фільму, який був зня-
тий білоруського мовою, але 
цілком зрозумілий для україн-
ського глядача. Наостанок за-
презентовано видання «Церква 
Царя Христа отців василіян на 
Майзлях», упорядником якої є 
отець Орест Смицнюк. Усіх при-
сутніх чекала й приємна неспо-
діванка  – кожен отримав у дар 
книжку о. Іринея Назарка, ЧСВВ, 

«Митрополит Йосиф Велямин 
Рутський». Обід і невелика гос-
тина-подяка від монастиря за 
співпрацю посилили відчуття 
родинності заходу.

Завжди, коли йдеться про 
конференцію, уявляється акаде-
мічна піднесеність, науковість, 
іноді навіть певна сухість у ви-
кладенні матеріалів. Однак за-
хід у нашій обителі був жвавий 

і теплий. Він поєднав, 
як і всі заходи на па-

рафії, дуже різних 
людей  – духовних 

осіб і мирян  – у 
таку собі навко-
ловасиліянську 
спільноту. У те-
перішній час 
розрізненості, 

самотності й не-
певності дуже по-

трібне таке єднан-
ня навколо чогось 

чи, радше, когось.
Тож маємо кілька пози-

тивних вислідів цього дня: озна-
йомлення з біографіями й духо-
вним подвигом святих, ще більше 
згуртування мирянської громади 
навколо монастиря, зафіксуван-
ня в книжці результатів багато-
літньої праці василіян у нашому 
місті й ще багато позитивного, яке 
кожен з учасників виніс для себе.

Сподіваємося, що подібні за-
ходи на парафії ще не раз гурту-
ватимуть Божий люд і сприяти-
муть його зростанню у вірі.

Дарія Нарівна

ДОПОВІДІ 
УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Святий Йосафат Кунцевич 
(1580–1623) як свідок віри

• Lietuvos ir Ukrainos šventieji: Kazimieras
ir Juozapatas – gyvenimo paralelės

• Святий Йосафат у листах 
Римських Архієреїв

• Святі Литви та України: Казимир і 
Йосафат – життєві паралелі
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У суботу прочан очікував Молебень до 
Пресвятої Богородиці, співана вервиця та 
молодіжна програма за участю семінарій-
ного гурту «Еффата» Івано-Франківської 
семінарії священномученика Йосафата. 
Ввечері відбулася Архієрейська Літургія, 
яку очолив Григорій Комар, єпископ-по-
мічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії. 
Під час проповіді владика наголосив, що 
Діва Марія вчить нас молитви й супрово-
джує нашу молитву. Після Літургії палом-
ники мали можливість вшанувати Євха-
ристійного Ісуса, помолитися на вервиці 
та на Хресній дорозі. Далі учасників очіку-
вав гарячий борщ і ватра.

Уранці 1 жовтня присутні помолилися 
Божественну Літургію, Утреню, Акафіст до 
Пресвятої Богородиці та вервицю. Кульмі-
нацією молінь стала Архієрейська Літургія, 

яку очолив владика Володимир Війтишин, 
митрополит Івано-Франківський.

У своїй гомілії Архієрей зосередився 
на постаті хананейки, яка визнала свою 
віру. «Ця жінка пішли трохи далі, зробив-
ши те, про що ми часто забуваємо. Вона 
пішла до Ісуса Христа і сама, з повним ди-
тячим, наївним довір’ям просила в нього 
помочі», – зазначив проповідник.

Наприкінці Літургії лунало тради-
ційне многоліття Архієрею та всім при-
сутнім. Особливу подяку висловлено 
настоятелю Погінського монастиря 
о.  Никодиму Гуралюку, ЧСВВ, який 
очолив організацію цьогорічної про-
щі вервиці. Завершилося святкування 
заохотою Митрополита до молитви за 
українських воїнів та мир в Україні.

бр. Микита Овчар, ЧСВВ

ХХІІ МІЖНАРОДНА ПРОЩА ВЕРВИЦІ 
У ПОГІНСЬКОМУ МОНАСТИРІ

Уже вкотре у Погінському монастирі отців василіян відбулася Між-
народна проща вервиці за мир і єдність Церкви. Цього року захід відбу-
вався 30 вересня – 1 жовтня, на нього прибули близько 15 тисяч вірян.
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ЖОВКВА ВШАНУВАЛА 
СВОГО ПОКРОВИТЕЛЯ –
СВЯТОГО МУЧЕНИКА ПАРТЕНІЯ

Приготування до урочистого 
вшанування святого Партенія 
розпочалося 22 жовтня: кожного 
вечора священики відправляли 
Службу Божу й виголошували 
тематичні проповіді, опісля був 
Молебень та Дев’ятниця до По-
кровителя Жовкви. Вірні мали 
можливість приступити до Свя-
тої Тайни Сповіді.

У четвер, 28 вересня, після 
молитви-дев’ятниці на честь свя-
того Партенія його чесні мощі було 
виставлено для вселюдного по-
читання. Після цього вірних було 
помазано єлеєм, освяченим на мо-
щах святого. Аніматори спільноти 
МоКаДо брали участь в адорації 
Найсвятіших Тайн, яку підготува-
ла Галина Шиделко. Розважання 
побудовано на фактах про життя й 
духовний подвиг св. Партенія.

Наступного дня ввечері, піс-
ля Святої Літургії, Молебня та 

Дев’ятниці на честь Жовківсько-
го покровителя, відбулося Святе 
Таїнство Соборування, в якому 
взяло участь дуже багато вірних 
(не лише тутешніх парафіян 
церкви Пресвятого Серця Хрис-
тового чи жителів Жовкви, а й 
вірних із навколишніх сіл).

У суботу, після вечірньої Служ-
би Божої, Молебня та Дев’ятниці 

Кожного року в першу неділю після празника 
Воздвиження Чесного Хреста Господнього Жовква 
вшановує свого покровителя  – святого мученика 
Партенія, мощі якого від 1784 року спочивають у 
храмі Пресвятого Серця Христовго при василіян-
ському монастирі Різдва Христового.

Господь завжди 
вислуховує 

молитву та благання
людини, тому 

важливо ніколи 
не зневірюватися,

не опускати рук,
не розчаровуватися.
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до св. муч. Партенія, о. Веніамин 
Чернега, ЧСВВ, Економ Провінції 
Найсвятого Спасителя в Укра-
їні, відслужив Велику Вечірню 
з Литією, яку співали студенти 
Василіянського інституту філо-
софсько-богословських студій ім. 
Йосифа Велямина Рутського, що 
в Брюховичах біля Львова. 

Далі відбулася процесійна хода 
вулицями Жовкви з мощами св. 
Партенія. У зворушливій молит-
ві-роздумі про святе та бо-
гоугодне життя святого 
взяли участь багато 
жовківчан, які про-
сили в Бога за по-
середництвом 
свого святого 
п о к р о в и те л я 
заступництва 
для міста, миру 
та благословен-
ня для України. 
Опісля вірні по-
вернулися до храму 
на Божественну Лі-
тургію й нічні чування.

Об 11-й годині розпо-
чалася урочиста Архієрейська 
Свята Літургія, яку очолив Висо-
копреосвященний Владика Кир 
Ігор, Митрополит Львівський. З 
ним співслужили чимало свяще-
ників – і василіян, і єпархіяльних. 
Службу Божу звеличив своїм спі-
вом молодіжний парафіяльний 
хор «Ангельський спів» під керів-
ництвом Руслани Клепач.

Під час проповіді, базуючись 
на біблійних читаннях, Митро-

полит наголосив на важливості 
як літургійної, так і приватної 
молитви в житті людини. 

Господь завжди вислуховує 
молитву та благання людини, 
тому важливо ніколи не зневі-
рюватися, не опускати рук, не 
розчаровуватися. Проповідник 
також звернув увагу на правед-
не життя святого мученика Пар-
тенія, який своїм прикладом та 
мученицькою смертю прославив 

Бога й засвідчив вірність до 
кінця.

По завершенні Бо-
жественної Літургії 

Митрополит уді-
лив повний від-
пуст з нагоди 
Ювілею 400-літ-
тя Василіян-
ського Чину 
святого Йосафа-

та і привітав усіх 
жовківчан зі свя-

том  – Днем міста 
Жовкви.
Опісля всі разом за-

співали Величання святому 
мученикові Партенію. І насамкі-
нець Високопреосвящений Кир 
Ігор поблагословив речі духо-
вного вжитку та окропив вірних 
освяченою водою.

Варто наголосити, що протя-
гом дев’яти днів приготування й 
у сам день вшанування покрови-
теля Жовкви багато вірних при-
ступили до Святої Тайни Сповіді 
й прийняли Святе Причастя.

о. Йосафат Коваль, ЧСВВ

Святий 
мученику Партенію, 

заступайся перед Богом 
за наше місто та Україну, 

вимолюючи 
довгоочікуваний

 мир для нашої 
Батьківщини!
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ІГУМЕН ГОШІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ: «МОЖЛИВО, 
ОБИТЕЛЬ ЗАСНОВАНА ЩЕ ЗА КНЯЖИХ ЧАСІВ»

5 жовтня відбулася Міжнародна 
наукова конференція «Гошівська 
обитель у духовному і культурно-іс-
торичному житті України: феномен 
українського греко-католицького 
чернецтва». Порадитися, як дослі-
джувати історію одного з найдавні-
ших монастирів в області, зібралися 
Митрополит Володимир, представ-
ники обласної влади, духовенство, 
науковці, історики та студенти, ін-
формує прес-служба Івано-Фран-
ківської Архієпархії з посиланням на 
Бліц-Інфо.

«Ми 12 років досліджували іс-
торію нашої області. Виявляється, 
що від ХІІ до ХІХ століття на тери-
торії Прикарпаття було близько 
140 монастирів, а досліджений тіль-
ки один  – Манявський скит. Якщо 
Манявський скит існував всього 
180  років і його закрили, то Гошів-
ський монастир Австрія не закри-
вала і він діяв. Зараз ми вийшли на 
історію монастиря до XIV століття. 
Тобто він існує понад 600 років. І досі 
був опублікований тільки один до-
кумент. Тож робота тільки почина-
ється»,  – каже доктор історичних 
наук, професор Микола Кугутяк.

Своєю чергою ігумен Гошівської 
обителі о. Інокентій Слободян заува-
жив, що монастир міг бути заснова-
ний ще за княжих часів, як і село.

«Святкування 400-ліття Василі-
янського Чину, до якого належить 
монастир,  – це нагода дослідити іс-
торію Гошівської обителі. Раніше 
ніхто не цікавився вивченням її ми-
нулого. Ми навіть точно не знаємо 

дати її заснування. Літопис писали 
з XVII століття, й ігумен сказав запи-
сати це з пам’яті. Пізніше, у ХХ сто-
літті, отці віднайшли Гошів у реєстрі 
монастирів Київської митрополії, 
які приймали певні правила. Тому 
зараз ми хочемо дійти до «коріння» 
монастиря, відколи він там є. Село – 
княжих часів, можливо, й монастир 
у ті часи заснований», – розміркову-
вав настоятель.

Ігумен також пояснив, що ця кон-
ференція – підсумок річної праці і ви-
значення завдань на наступні роки.

«Ми почали розкопки і продовжу-
ватимемо їх. Зараз хочемо обговори-
ти, що ми можемо шукати далі, й що 
робити з тим, що знайшли. В архівах 
знайдено низку документів про мо-
настир. Тож сьогодні на конференції і 
завтра в монастирі ми будемо радити-
ся щодо подальших дій», – пояснив о. 
Інокентій Слободян.

Новини за матеріалами сайтів osbm.in.ua, 
osbm.org.ua і Радіо Ватикану
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 ВАТИКАН ВИКЛИКАC 
БЕЛЬГIЙСЬКИХ 
МОНАХIВ, ЩОБ 
ВИСЛУХАТИ IХНЮ 
ПОЗИЦIЮ 
ЩОДО ЕВТАНАЗII

Представники Ватикану хочуть осо-
бисто почути від членів правління «Бра-
тів Милосердя», чому вони наполягають 
на проведенні евтаназії в їхніх клініках, 
тому викликають їх для представлення 
пояснень своєї позиції – чому вони висту-
пають за дозвіл лікарям убивати психічно 
хворих пацієнтів у клініках, якими опіку-
ється Церква.

Раніше Папа і Ватикан наказали орга-
нізації уникати такої політики, оскільки 

вона суперечить вченню Католицької Церкви щодо святості людського життя.
Проте два тижні тому «Брати Милосердя» публічно відкинули ультиматум 

Ватикану, а один із членів правління, колишній глава Європейської Ради Герман 
ван Ромпей, написав у своєму акаунті в Твіттері, що «часи "Рим сказав, справу 
вирішено", давно минули».

Генеральний настоятель чину «Брати Милосердя» Рене Стокман, який нео-
дноразово заявляв про те, що не згідний із проведенням евтаназії в клініках, 
зазначив, що запрошення до Ватикану є останнім шансом для організації по-
вернутися до діяльності відповідно з вченням Церкви, інформує Catholic Herald.

НОВИНИ
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 БЛАЖЕННIШИЙ СВЯТОСЛАВ: 
«ЕВТАНАЗIЯ ЗАВЖДИ C УБИВСТВОМ»

З християнської точки зору, евтаназія завжди є злочином, вбивством, оскіль-
ки ми прямо, свідомо й добровільно передчасно забираємо у людини її життя. 
Таку позицію висловив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Бла-
женніший Святослав в інтерактивній програмі на «Живому ТБ» під назвою «Дар 
життя», розмірковуючи про завершення земного життя і паліативну допомогу.

Предстоятель УГКЦ відзначив, що дуже часто сучасне суспільство говорить 
про так звану допомогу при самогубстві, апелюючи до того, що людина просить 
дати їй препарати, які її вб’ють, щоб припинити її страждання. «Гадаю, сьогодні 
медицина має багато засобів, які можуть полегшити страждання людини. Дуже 
часто прохання про самогубство, про яке ми чуємо, є криком душі, відчаю, во-
ланням людини, яка просто потребує допомоги...» – сказав Глава Церкви.

За його словами, Церква не вважає евтаназію актом милосердя до важко-
хворого. «Термін "евтаназія" означає "солодка смерть". Евтаназія відома ще з 
римських часів як спосіб померти легко, без зайвих страждань. Папа Іван Пав-
ло ІІ називав евтаназію "фальшивим милосердям". Із моральної точки зору це – 
вбивство, оскільки ми свідомо й добровільно штучно припиняємо людське 
життя», – переконує Глава УГКЦ.

«Той, хто пропагує такі вчинки, може знайти собі виправдання і мотивацію. 
Але з християнської точки зору евтаназія завжди є злочином»,  – підкреслив 
Блаженніший Святослав.
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CПИСКОПИ 
CВРОСОЮЗУ 
ЗАПРОШУЮТЬ 
«(ПЕРЕ)ОСМИСЛИТИ 
CВРОПУ»

«(Пере)осмислити Європу» – таку тему ма-
тиме зустріч на високому рівні між представ-

никами Церкви та політичними діячами Європейського Союзу, організовану з на-
годи 60-річчя підписання Римських угод, що започаткували ЄС. Зустріч, у якій візь ме 
участь Папа Франциск, відбудеться у Ватикані 27–29 жовтня 2017 року. Ініціатори її 
проведення – Святий Престол та Комісія Єпископатів Європейського Союзу.

У комюніке ця Комісія повідомляє, що мета зустрічі полягає у сприянні кон-
структивному аналізові основних проблем, що постали перед європейською 
спільнотою. Зібрання відбуватиметься незвично для зустрічей такого рівня: за-
мість конференції організатори обрали форму діалогу, аби посприяти відкри-
тій, невимушеній дискусії між представниками різних географічних, культур-
них, релігійних та мовних контекстів, й водночас намагаючись втілити в життя 
гасло ЄС: «Єдність у різноманітності».

«Бажаючи працювати на користь спільного добра, ставлячи людську гідність 
у центрі державної політики, – йдеться в комюніке, – учасники намагатимуться 
шукати нові способи залучення всіх суб’єктів суспільства з їхніми відповідними 
релігійними чи політичними обов’язками».

«Після двох смертоносних світових конфліктів, – читаємо далі у заяві євро-
пейських єпископів, – Європа несе відповідальність за усвідомлення своєї ролі 
щодо світу та своїх громадян, шукаючи шляхи для їх активного залучення. Мета 
зустрічі «(Пере)осмислення Європи» полягає саме у підтримці цього процесу 
самоусвідомлення».

ПАПА: «БЛАГОДАТЬ СОРОМУ 
ЗЦIЛЮC НАС ВIД ГРIХА»
«Богові належить справедливість, а нам – сором на обличчя», – цими слова-

ми із книги пророка Варуха розпочав свою проповідь Папа Франциск під час 
ранішньої Служби Божої в каплиці ватиканської резиденції «Дім Святої Мар-
ти» у п’ятницю, 6 жовтня 2017 р., наголошуючи на тому, що ними старозавітній 
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пророк вказує на непослух людини Божому Закону, тобто – на гріх, а також по-
казує шлях до отримання прощення.

Цього дня проповідник окремо зупинився на питанні гріха, яка характери-
зує всіх людей. Ніхто не може сказати, що він праведник або що він не такий, як 
інші. Усі ми є грішниками. На переконання Святішого Отця, грішник – це наше 
перше ім’я. Причиною нашої гріховності є непослух: Господь сказав нам одне, 
а ми вчинили інше. Скільки разів у нашому житті Бог промовляв до нас, але ми 
його не послухали?! Він звертався до нас через наших батьків, родичів, катехи-
тів, у храмі, вустами священиків на проповіді, у нашому серці. Але ми збунту-
валися: гріх – це повстання проти Бога, впертість у прямуванні згідно зі злими 
вказівками нашого серця, падіння у маленькі ідолопоклонства кожного дня: 
жадібність, заздрість, ненависть, обмови та інше.
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Гріх нищить серце людини, руйнує її життя та душу, ослаблює та робить хво-
рою. Гріх не є плямою, яку необхідно вивести. В такому разі досить було б піти у 
хімчистку та вирішити проблему. Гріх – це бунтівні стосунки з Господом, Який є 
безмежно добрим щодо кожного з нас.

Коли людина у такий спосіб дивиться на свої гріхи, вона не впадає у депресію, 
а відчуває сором, ганьбу. «Сором є благодаттю», – наголосив Глава Католицької 
Церкви, зазначаючи, що саме він відчиняє двері до одужання з гріховного стану. 
На закінчення Єпископ Риму заохочує всіх звернутися до Господа в молитві, про-
сячи у Нього благодаті відчувати сором за свої гріхи та благати про оздоровлен-
ня. Коли Спаситель бачить людину, яка соромиться своїх злих вчинків та покірно 
просить прощення, Він Своєю всемогутністю скасовує ті гріхи, обіймає людину, 
приголублює її та прощає. Такою є дорога, що веде до прощення.

ЖIНКА В ПАКИСТАНI 
НАВЕРНУЛАСЯ З IСЛАМУ 
В ХРИСТИЯНСТВО: 
ТЕПЕР ЖИТТЯ II ТА II СIМ’I 
ПIД ЗАГРОЗОЮ

У пакистанській провінції Пенджаб 
жінка, яка вирішила перейти з ісламу в 
християнство, отримала погрози смерті, 
відтак була змушена втікати разом з усією 
сім’єю.

Як розповів християнський захисник в 
Пакистані Сардар Муштак Ґілл, група екс-
тремістів хоче стратити жінку, її чоловіка 
та двох дітей. Зараз жінка вагітна третьою 
дитиною. Вперше їй погрожували, коли 

вона вирішила одружитися з християнином.
Як розповідають місцеві священики, є багато молодих мусульман, які хо-

чуть прийняти християнство, але якби вони зробили це відкрито, то кожен му-
сульманин вважав би своїм правом їх вбити. Тому з’явилося чимало так званих 
криптохристиян, які таємно навертаються і практикують віру в Христа, інфор-
мує Agenzia Fides.
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ГОЛОС ВАТИКАНУ З ПРИВОДУ ДОГОВОРУ ПРО
ВСЕОСЯЖНУ ЗАБОРОНУ ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Секретар Святого Пре-
столу, відповідальний за 
стосунки з державами, ар-
хієпископ Пол Річард Ґал-
лаґер оприлюднив заяву 
з приводу X конференції 
зі сприяння набуттю чин-
ності Договору про всео-
сяжну заборону ядерних 
випробувань.

«Договір про всео-
сяжну заборону ядерних 
випробувань є одним із 
наріжних каменів юри-
дичних структур, які ре-
тельно впроваджуються 
для того, щоб контролю-
вати глобальну загрозу ядерної зброї та поступово прямувати до побудови 
світу, вільного від неї», – йдеться в заяві. В ній зазначається також, що Святий 
Престол ратифікував та дотримується цього договору, оскільки переконаний у 
тому, що заборона ядерних випробувань, ядерне нерозповсюдження та ядер-
не роззброєння тісно пов’язані між собою й повинні бути досягнуті якомога 
швидше під ефективним міжнародним контролем.

Архієпископ Пол Ґаллаґер підкреслив, що ядерна зброя дає помилкове від-
чуття безпеки. «Нелегкий мир, обіцяний невикористанням ядерної зброї, час 
від часу виявлявся трагічною ілюзією,  – сказав він.  – Ядерна зброя не може 
створити стабільний і безпечний світ. Мир та міжнародна стабільність не мо-
жуть базуватися на взаємно запевненому знищенні або погрозі знищення».

Він зазначив, що для того, аби адекватно реагувати на виклики XXI століття, 
важливо замінити логіку страху та недовіри на етику відповідальності, сприяти 
створенню атмосфери довіри й багатостороннього діалогу через послідовне і 
відповідальне співробітництво між усіма членами міжнародного співтовариства.

Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ, РАДІО ВАТИКАНУ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ



листопад 2017

30
український

католицький
часопис 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Ієромонах 
Василь МЕНДРУНЬ, 

ЧСВВ 
член редколегії 

журналу «Місіонар»

ПОКЛИКАНI,
ЙОСАФАТА 
ГОРДАШЕВСЬКА

Йосафато, ти готова
Обіймати всі краї,
Славлячи святого Бога.
А служебниці твої
Фану теж несли повсюди,
А що в ній? Любові дух!
Тож сестер шанують люди,
Адже це Марійський рух.

Так, терпіння, наче сніг,
До твоїх чіплялось ніГ
І вбивалося глибоко!
Бачило це Боже окО,
Тож дало тобі ще дар
Переносити цей жаР.
Тих терпінь донині слід:
Перемінюються в пліД
Віра, жертва і молитва...
Не закінчується битвА.
За добро і спокій наш,
За Господній ОтченаШ,
Бо лиш він життя несе, –
Сяє Боже в нім лицЕ.
Як народ терзає проба,
Значить Бог його вподобаВ.
Нині Йосафати час,
Тож наука є для наС
І грядучих поколінь:
Святість гине без терпінЬ.
Той уникне помилóк,
Хто засвоїть цей уроК:
У терпінні Божа сила
Йосафату освятилА.
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

ТАРСИКІЯ 
МАЦЬКІВ

Відчула Ольга вже із ранніх літ,
Що їй принадний лиш чернечий свіТ,
Але – на перешкоді стала мама.
Донька в монастирі?  Це справжня драмА!
Від цього дня пропав родинний мир,
Щодня одне: «Забудь про монастиР!»
Та відступає тільки боягуз.
Не слухати? Та ж кличе сам ІсуС:
«Моя дитино, до Служебниць йди,
Там ясні Гордашевської слідИ.»
Послухала – і це для всіх урок.
Родинний дім замкнула на замоК –
І ось вона уже в монастирі.
Молитва, праця – все в своїй порІ,
Облечини... Зібралася сім’Я.

ЩОБ СЛУЖИТИ

Минули дні... Аж тут війна, як грім.
В липневий день стремтів чернечий дім:
Стріляв здичілий Ваня, може – СашкА?..
«За що сестру ти вбив?» – «Бо то манашка!»
Цей постріл так здійснив жадану мрію:
Пролляти кров за Церкву і Росію*).
Життя коротке принесло вінецЬ,
Його вже славлять тисячі сердець.
Коли хтось запитає: чом так сталось?
Чому життя так рано обірвалось? –
Це Божа Тайна для усіх донинІ,
Та знаємо: сестра в Новій Родині
Всевишнього звеличує піснями –
Блаженним серцем, юними устами.
___________________________

*Ще перед наступом «визволителів» с. Тарсикія 
склала обітницю на руки свого духовного провідника 
о. Володимира Ковалика, ЧСВВ, що жертвує життя 
за навернення Росії, а також за Католицьку Церкву.

Покликання – від слова кликати. 
Люблячий Бог запрошує нас, незважаю-
чи на нашу зовнішність, зазирає у душу, 
проникливо вдивляється в очі, оскільки 

очі випромінюють справжність душі; 
знаючи наше ім’я, прагне вписати в істо-
рію нашого життя неймовірні, прекрасні 

моменти – вічність, блаженне спогля-
дання, Боже співжиття. Тому не варто 
боятися сказати Богові своє «так» – не 

турбуватися про матеріальний світ, 
прислухатися до голосу свого серця, 

роздумати над своїм життям і остаточно 
вирішити крокувати за Христом. 
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Могутність біотехнологій, що вже 
тепер уможливлюють немислимі 
раніше маніпуляції, ставить вража-
ючі запитання, а тому невідкладним 
завданням сьогодення є посилити 
студії наслідків такої еволюції сус-
пільства в технологічному сенсі, аби 
опрацювати антропологічну відпо-
відь, що буде на висоті цього епо-
хального виклику. Думками про це 
Святіший Отець поділився, зустріча-
ючись 5 жовтня 2017 р. з учасниками 
Загальної асамблеї Папської академії 
«За життя». Тема заходу, що відбував-
ся у Ватикані 5–7 жовтня і включав 
також семінар, звучала: «Супрово-
джувати життя. Нові форми відпові-
дальності в технологічну епоху».

Як зауважив Папа, триває особли-
вий історичний етап, на якому «в не-
чуваному контексті перетнулися дав-
ні та нові запитання про сенс життя, 
походження людини та її призна-
чення». Характерною ознакою цьо-
го є швидке поширення «культури, 
нав’язливо зосередженої на вищості 
людини – як виду та як індивіда – над 
дійсністю». Настільки, що мова йде 
про «еґо-поклонство», тобто «справ-
жній культ власного «я», на вівтарі 
якого в жертву приноситься все». 
Така перспектива, за його словами, 
не є нешкідливою, оскільки «фор-
мує особу, що постійно вдивляється 
у дзеркало і стає нездатною звернути 
погляд на інших і на світ».

Наступник святого Петра заува-
жив, що йдеться не про те, щоб запе-
речувати чи применшувати закон-
ність індивідуального прагнення до 
якості життя та важливість еконо-
мічних ресурсів і технічних засобів, а 
про те, що неможливо замовчувати 
«безпринципний матеріалізм, ха-
рактерний для союзу між економі-
кою та технологіями, що ставиться 
до життя лише як до ресурсу».

«На жаль, чоловіки, жінки та діти 
в кожній частині світу з гіркотою та 
болем переживають примарні обі-
тниці цього технократичного мате-
ріалізму. Також і тому, що всупереч 
пропаганді добробуту, який мав би 
автоматично поширюватися із роз-
ширенням ринку, натомість поши-
рюються терени нужди й конфлікту, 
відкинення та покинутості, обурення 
і відчаю. Справжній науковий по-
ступ, замість того, мав би надихати 
людяніші політики»,  – сказав Папа, 
додаючи, що «християнство спону-
кає нас знову взяти ініціативу, відки-
даючи всякі вияви ностальгії та нарі-
кання». Бо світ «потребує віруючих», 
що будуть «креативними й позитив-
но налаштованими, смиренними і 
відважними, рішуче готовими заси-
пати прірву між поколіннями».

Джерелом натхнення для від-
новлення цієї ініціативи, як заува-
жив Святіший Отець, є «Боже Сло-
во, що просвічує початок життя та 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

ПАПА ФРАНЦИСК: «СОЮЗ МIЖ 
ЧОЛОВIКОМ I ЖIНКОЮ ПОКЛИКАНИЙ 
ВЗЯТИ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА СВIТ»
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його долю». Тому сьогодні більш 
ніж будь-коли видається необхід-
ним «богослов’я створення, здатне 
перекладатися на слова та жести 
до кожного життя і всього життя». 
Книга Буття каже нам, що «кожен із 
нас є створінням, яке Бог бажає та 
любить», а не «лише збором добре 
організованих та відсіяних в процесі 
еволюції життя клітин».

«Боже благословення на почат-
ку та обітниця вічного призначен-
ня, які є основою гідності кожного 
життя, належать усім та призначені 
для всіх», – підкреслив Папа, заува-
жуючи, що біблійну розповідь про 
створіння слід постійно перечиту-
вати, аби «оцінити всю повноту та 
глибину жесту любові Господа Бога, 
Який ввіряє союзові між чоловіком 
та жінкою створіння та історію».

Цей союз запечатаний «єднанням 
особистої та плідної любові, якою 
позначений шлях передавання жит-

тя через подружжя та сім’ю», але ви-
ходить поза межі цієї печаті. «Союз 
між чоловіком та жінкою,  – пояснив 
Святіший Отець, – покликаний взяти 
у свої руки провід усього суспільства. 
Це є запрошенням до відповідальнос-
ті за світ, в культурі та політиці, праці 
та економіці, а також у Церкві».

За словами Наступника святого 
Петра, чоловік та жінка не покли-
кані лише говорити між собою про 
любов, але з любов’ю говорити про 
те, що вони мають чинити задля 
того, аби «людське співжиття здій-
снювалося у світлі Божої любові до 
кожного створіння». А важливість 
цього союзу випливає з того, що ні 
сам чоловік, ні сама жінка «не здатні 
взяти на себе цю відповідальність». 
«Вони були створені разом у їхніх 
благословенних відмінностях, ра-
зом згрішили, претендуючи зайня-
ти місце Бога, разом, завдяки Хрис-
товій благодаті, повертаються до 
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Бога, аби віддати належне дбанню 
про світ та історію, яку Він їм дору-
чив», – пояснив Папа.

«Нещодавно розвинута гіпотеза 
про те, щоб відкрити шлях до гідності 
людської особи, радикально нейтра-
лізуючи статеві відмінності та, як на-
слідок, розуміння чоловіка та жінки, 
не є правильною. Замість долати не-
гативні інтерпретації статевої відмін-
ності, які принижують її невід’ємну 
важливість для гідності людини, існує 
тенденція скасовувати цю відмінність, 
пропонуючи техніки та практики, які 
вчиняють її незначною для розвитку 
особи й людських стосунків. Але уто-
пія «середнього роду» усуває одночас-
но як людську гідність статево відмін-
ної структури, так і особистісну якість 
генеративного передавання життя», – 
сказав Папа, додаючи:

«Біологічне та психологічне мані-
пулювання статевими відмінностями, 
яке біомедичні технології представля-
ють як повністю доступне для вибо-
ру – в той час, коли це не так – загрожує 
знищити джерело енергії, яке підтри-
мує союз між чоловіком та жінкою, 
роблячи його креативним і плідним».

За словами Святішого Отця, «таєм-
ничий» зв’язок між створенням світу 
та народженням Сина, який об’явився 
у воплоченні Сина в лоні Діви Марії, 
«остаточно просвічує таємницю бут-
тя та сенс життя». Образ народження 
випромінює «глибоку мудрість щодо 
життя»: життя, отримане як дар, виви-
щується через дарування.

Отож, як зауважив далі Глава 
Католицької Церкви, завзяте піклу-
вання про життя протягом усього 
тривання його індивідуальної та сус-
пільної історії вимагає насамперед 
«віднайти наново чутливість до від-
мінних періодів життя», зокрема до 

дітей і до похилих віком. Все те, що в 
них є «делікатне й тендітне, уразли-
ве та тлінне» не є справою, яка сто-
сується «лише медицини та добро-
буту». Йдеться про «частини душі та 
людської чутливості, які потребують 
бути вислуханими та визнаними, за-
хищеними та цінованими».

«Суспільство, в якому все це може 
бути лише купленим і проданим, 
бюрократично врегульованим і тех-
нологічно приготованим, є суспіль-
ством, яке втратило сенс життя. Воно 
не передаватиме його малим дітям, 
не визнаватиме його в стареньких 
батьках. Ось чому, навіть не зауважу-
ючи цього, ми будуємо міста, дедалі 
ворожіші до дітей, та спільноти, де-
далі недоброзичливіші до похилих 
віком, зводячи стіни, які не мають ні 
дверей, ні вікон. Вони повинні б за-
хистити, але насправді придушують 
нас», – сказав Папа.

Підсумовуючи, Святіший Отець 
зазначив, що саме в цьому новому 
горизонті він бачить місію оновле-
ної Папської академії «За життя», 
розуміючи, що вона є «важкою, але 
також захопливою». «Я впевнений, 
що не забракне ані людей доброї 
волі, ані науковців різних релігійних 
спрямувань та відмінних антропо-
логічних й етичних бачень світу, які 
поділяють необхідність привернен-
ня уваги до автентичнішої мудрості 
життя задля спільного добра», – ска-
зав він, складаючи подяку членам 
Академії за їхню працю, адже «від-
повідальний супровід людського 
життя, від його зачаття й протягом 
всього його перебігу аж до природ-
ної смерті,  – це труд розпізнавання 
та розуму любові для вільних і за-
хоплених чоловіків і жінок, а також 
для пастирів, що не є наймитами».  
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ГIДНIСТЬ ДИТИНИ 
В ЦИФРОВОМУ СВIТI

Технологічний прогрес та його 
інтеграція в наше щоденне життя 
не змінюють лише те, що ми ро-
бимо або як ми робимо, але мі-
няють нас самих. Велика частина 
тих змін є, без сумніву, позитив-
ною, однак ми маємо вийти назу-
стріч темній стороні цього ново-
го світу, який вчиняє можливими 
велике число соціальних лих, що 
можуть зранити найбільш враз-
ливих членів суспільства.

Не підлягає сумніву, що Ін-
тернет створює велику користь 
і дає чималі можливості, проте 
сьогодні у ньому багато екстре-
мального та негуманного вмісту, 
доступного також і дітям. Роз-
виток соціальних медій призво-
дить до того, що жахливі дії, такі, 
як цькування в мережі та сексу-
альні домагання, стають дедалі 

частішими. Вражають, зокрема, 
масштаби сексуальної експлуа-
тації неповнолітніх та їх визиску-
вання через Інтернет. Величезна 
кількість зображень сексуаль-
ного насильства над дітьми та 
молоддю доступна в мережі та 
постійно зростає. Деструктивна 
дія порнографії на формування 
розуму дитини є ще одною шко-
дою, що походить з Інтернету.

Беззаперечно, Інтернет по-
винен бути доступний кожному, 
однак необхідно подбати про за-
хист усіх неповнолітніх. Це ста-
вить перед людством великі ви-
клики, але не можна опускати 
руки та зневірюватись. Треба ра-
зом взятись до роботи та знайти 
позитивні для усіх розв’язки цих 
проблем, які б пропагували від-
повідальність кожного. 

«Життя кожної дитини є унікальним, важливим та цінним, кожна дитина має 
право на гідність та безпеку. Однак глобальне суспільство сьогодні суттєво недо-
працьовує у захисті своїх дітей. Мільйони неповнолітніх зазнають насильства та 
є використовуваними найтрагічнішими та невимовними способами, в безпре-
цедентному обсязі, в усьому світі»,  – цими словами розпочинається Римська 
Декларація, якою завершився Міжнародний Конгрес «Child Dignity in the Digital 
World» (Гідність дитини в цифровому світі), що від 3 до 6 жовтня 2017 року від-
бувався в Папському Григоріянському Університеті у Римі. З нагоди завершення 
Конгресу Папа Франциск прийняв учасників на приватній аудієнції в апостоль-
ському палаці, під час якої йому було вручено текст цієї Декларації.
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Неповнолітні особи не пови-
нні мати доступу до незахищено-
го Інтернету. Потрібно спонукати 
родини, сусідів, спільноти усіх 
частин світу та самих дітей до усві-
домлення впливу, який Інтернет 
має на неповнолітніх. Він повинен 
збагачувати їхні стосунки та кому-
нікативні навички.

Зараз уже є доступними по-
тужні платформи та лідери, які 
роблять значний прогрес у здій-
сненні цих накреслених преро-
гатив. Серед багатьох організа-
цій – також і Центр захисту дітей, 
що діє при Папському Григорі-
янському Університеті, заанґа-
жований на міжнародному рівні 
у питання захисту неповнолітніх 

у 30 країнах світу на 4 континен-
тах.

Проблему захисту дітей не в 
силі розв’язати одна держава, ор-
ганізація чи релігія. Оскільки це 
глобальна проблема, вона вимагає 
теж і глобальних рішень: поши-
реного усвідомлення та спільної 
співпраці всіх урядів, релігій, ор-
ганізацій та інституцій. Саме тому 
Римська Декларація, підписана 6 
жовтня 2017 року, у своїх 13-х пунк-
тах звертається із закликом до 
представників різних сфер.

Автори Декларації заклика-
ють світових лідерів розпочати 
відповідні глобальні кампанії 
для підвищення чутливості щодо 
виховання та інформування 
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людей про масштаб і поширен-
ня надуживання над дітьми та 
їхнього визискування у всьому 
світі, а також для спонукання їх 
до представлення вимог втру-
чання лідерів на національних 
рівнях. Державних політичних 
очільників усього світу спону-
кають до поширення та забез-
печення технологій, які б не 
давали дітям і молоді доступу 
до матеріалів, дозволених лише 
дорослій публіці. Провідників 
великих релігій світу заклика-
ють, щоб вони інформували та 
заохочували своїх віруючих до 
об’єднання у глобальний рух 
для захисту дітей.

Парламентарів усього світу 
спонукають поліпшити зако-
нодавство для ефективнішого 
захисту неповнолітніх та ви-
ступити з вимогою про відпові-
дальність за злочини щодо тих, 
які спричинилися до розбещен-
ня дітей. 

Лідерів технічних компаній 
закликають подбати про винай-
дення нових інструментів та тех-
нологій, які б могли запобігти 
поширенню в Інтернеті зобра-
жень із сексуальним викорис-
танням дітей та завадити поши-
ренню фото неповнолітніх, які 
стали жертвами насильства.

Звертаючись до міністерств 
охорони здоров’я та неурядових 
організацій, автори Декларації 
закликають до збільшення за-
ходів щодо врятування непо-

внолітніх жертв сексуального 
насильства та до покращення 
програм їхньої реабілітації. 

Від органів урядування та 
служб правопорядку очікується 
поліпшення системи визначен-
ня та ідентифікації жертв, забез-
печення їм належної допомоги, 
а від медичних інституцій  – ви-
школення кваліфікованого пер-
соналу для праці з дітьми-жерт-
вами сексуального насильства.

У Декларації звертаються 
також і до представників при-
ватних підприємств, релігійних 
інституцій та цивільної влади 
різних рівнів, щоб вони розпо-
чали відповідні ініціативи для 
підвищення чутливості громад-
ськості кожної країни до про-
блеми сексуального насильства 
над неповнолітніми й заохочу-
вали повідомляти відповідні ор-
гани про подібні злочини.

«У цій ері Інтернету світ сти-
кається із безпрецедентними 
викликами, щоб змогти захис-
тити права та гідність дітей і вбе-
регти їх від сексуальної наруги. 

Ці виклики вимагають нового 
способу мислення та нових під-
ходів, більшого усвідомлення на 
глобальному рівні і натхненого 
лідерства. 

З цієї причини ця Римська 
Декларація звертається до всіх, 
щоб усі виступили на захист гід-
ності неповнолітніх»,  – закінчу-
ється Декларація. 

Джерело: Радіо Ватикан
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ЧИ Є ДИЯВОЛ 
У СТАРОМУ ЗАВІТІ?

Святе Письмо – це безмежне дже-
рело знань для християнина, звідки 
він, немов з бездонного колодязя, 
черпає все нову й нову духовну по-
живу. Часом вона знаходиться лег-
ко, іноді – відкривається раптово або 
ж після прочитання набуває нового 
значення, а буває й так, що ми по-
требуємо тлумачення мудрого та до-
свідченого наставника. Так, Біблія 
дуже різноманітна, але чи завжди 
окремі уривки складаються в яскра-
ву й осмислену картину того явища, 
яке нас цікавить? Скажімо, як вже 
зазначалося, Святе Письмо розпові-
дає нам про все духовно значиме, що 
існує, в тому числі – й про диявола. 
Ангел-бунтівник, який відмовився 
служити Богові, «ворог роду люд-

ського», що має на меті позбавити 
спасіння якомога більшу кількість 
людей, тому постійно спокушає їх 
до гріхів, «князь світу цього», якого 
рано чи пізно Ісус Христос покарає 
за його діяння. Картина наче цілісна, 
але річ у тім, що більшість суджень 
про сатану взяті з Нового Завіту, в 
той час як у Старому він згадується 
лише епізодично. Спробуємо з усім 
розібратися.

Перш за все, варто зазначити, що 
саме слово «сатана» (аналог грець-
кого «диявол») перекладається з 
давньоєврейської як «противник». 
Саме в такому, прямому розумінні 
це слово і вживається найчастіше в 
Старому Завіті, коли йде мова про 
того чи іншого супротивника, воно 
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навіть застосовується до Ангела Гос-
поднього (Числа 22:22) та царя Дави-
да (1 Царств 29:4). Винятком, мабуть, 
є уривок: «І повстав сатана на Ізра-
їля, і намовив Давида перелічити 
Ізраїля». (Пар. 1, 21, 1), в якому до-
стеменно не відомо, чи йдеться про 
злого духа-спокусника, чи про воро-
га-провокатора, який своїми діями 
примусив царя зробити необдума-
ний крок. Однак, крім того, Сатана 
з’являється і як окремий пер-
сонаж. Мабуть, найбільш 
відомою є книга Йова, 
в якій він спонукає 
Бога перевірити 
віру праведника, 
завдавши йому 
терпінь. Ціка-
вим є те, що хоч 
цей ангел свої-
ми діями і при-
носить людині 
страждання, все 
ж він перебуває 
разом з іншими 
ангелами (названи-
ми Синами Божими) і 
виконує Божу волю. Схожі 
на нього: дух «від Господа», який 
був покликаний мучити царя Саула 
за його непослух (1 Самуїла 16:14), і 
дух, що відгукнувся на Боже прохан-
ня покарати царя Ахава (1 Царств 
22:22–23). Знову таки, ці образи над-
то нечіткі, щоб визначити, чи це 
грішні ангели, чи якісь своєрідні 
ангели-прокорури, завдання яких  – 
обвинувачувати людей або карати їх, 
як, наприклад, ангел, що повбивав 
усіх єгипетських первенців. Утім, в 
деяких місцях Біблії ми чітко бачи-
мо, що перед нами не хто інший, як 
диявол, щоправда, під іншими іме-
нами. Перш за все, це книга Буття, в 

якій він постає у вигляді змія і спо-
кушає наших прародичів до перво-
родного гріха. Це також книга Тови-
та, в якій ідеться про демона на ім’я 
Асмодей, який мучив дівчину Сару 
доти, доки його не прогнали Товія й 
архангел Рафаїл. Також в книзі Левіт 
згадується про Азазела, якому при-
носили «козла відпущення», а в книзі 
Ісаї – про вранішню зорю, яка падала 
з неба, що часто трактується як опис 

падіння Сатани-Люцифера.
Та чому диявол в Старо-
му Завіті з’являється 

не так часто, як в 
Новому, а його 

описи настільки 
різняться? На 
ці запитання 
можна дати 
кілька відпо-
відей. Перш 
за все, Старий 

Завіт – це епоха 
тотального грі-

ха. Тодішній світ 
не знав Благодаті 

та жив у духовній тьмі, 
навіть Ізраїль, хоч і мав За-

кон, все ж дуже часто переступав 
його, а якщо й виконував, то під стра-
хом покарання. За таких умов диявол 
мав величезну владу над людськими 
душами, тому йому не було сенсу ак-
тивно діяти. По-друге, ці неоднозначні 
образи засвідчують істинність Нового 
Завіту, адже саме він роз’яснює незро-
зумілі моменти зі Старого Завіту, такі 
як Боже прокляття змія. Врешті-решт, 
Біблія – це книга про Бога та людину, 
і саме цьому варто приділяти найбіль-
ше уваги, а не дияволу, надмірне за-
цікавлення яким не приводить ні до 
чого доброго.

Михайло Сокульський

Біблія – 
це книга 

про Бога та людину, 
і саме цьому варто 

приділяти 
найбільше 

уваги
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7 ВИДАТНИХ НАУКОВЦІВ, 
Часто Католицьку Церкву зви-

нувачують у тому, що вона пере-
шкоджає науковим дослідженням, 
які можуть стати корисними для 
людства. Але історія показує, що 
серед всесвітньо відомих науковців, 
чиї винаходи змінили хід людської 
історії, було чимало католиків.

ЛУЇ ПАСТЕР – 1
ВИНАХІДНИК ПАСТЕРИЗАЦІЇ

Відкриття процесу пастеризації, завдяки якому вда-
ється уникати багатьох хвороб, стало одним із найбіль-
ших проривів у науці. Якось у потязі Луї Пастер молився 
вервицю, і один молодий чоловік розкритикував його 
побожність, яка, мовляв, свідчить про відсутність науко-

вих знань. Вчений просто відрекомендувався, і цього ви-
явилося достатньо, щоб цей молодик збагнув, ким є його 

співрозмовник. Невідомо, правдива ця історія чи ні, однак 
вона підтверджує слова Пастера про життя і науку:  «Поверхові 

знання про науку віддаляють тебе від Бога, а глибокі знання – по-
вертають до Нього… Постійно перевіряй свої пріоритети, переконайся, 

що Бог завжди на першому місці… Одного дня нащадки сміятимуться з піднесеної безглуздості 
сучасної матеріалістичної філософії. Що довше я вивчаю природу, то більше мене вражає праця 
Творця». «Я молюся тоді, коли працюю в лабораторії… Блаженний той, хто несе в собі Бога, іде-
ал, і хто підкоряється йому – ідеалу мистецтва, ідеалу науки, ідеалу євангельських чеснот, бо в 
них є джерела великих думок і великих вчинків; усі вони відображають світло Нескінченності… 
Не дозвольте, щоб вас зіпсував байдужий скептицизм… Якби я міг знати все, то мав би віру сіль-
ської бретонської жінки».
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ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ – БАТЬКО ГЕНЕТИКИ
Августинський чернець і першовідкривач у генетиці Грегор Мендель об-

числював імовірність спадковості в монастирському саду. У своїх проповідях 
він не раз переплітав тлумачення Писання із науковими дослідженнями:

«Після Воскресіння Ісус об’являвся своїм учням у по-різному. 
Марія Магдалина побачила Його садівником. Нашому розумові 
важко збагнути задум Творця. Він з’являється як садівник. 
Садівник кладе насіння у підготовлений ґрунт. Ґрунт пови-
нен чинити фізичний і хімічний вплив, щоб насіння про-
росло. Однак цього недостатньо. Треба додати тепло і 
світло сонця, а також дощ, щоб рослина змогла вирости».

«Зерно надприродного життя, Божої ласки очищає 
від гріха, таким чином готуючи душу людини, яка має 
прагнути зберегти це життя своїми добрими ділами. Вона 
потребує надприродної їжі, Тіла Господнього, постійного 
приймаючи яке, людина розвивається і отримує повноту 
життя. Тому природне і надприродне мають об’єднуватися для 
реалізації святості. Людині треба докласти свій мінімум важкої 
праці, а Бог дає зростання».

СВ. ДЖУЗЕППЕ МОСКАТІ – 
ПЕРШОВІДКРИВАЧ 
ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТУ ІНСУЛІНОМ

Москаті був одним із перших лікарів, які використовували 
інсулін для лікування діабету, але його інтелектуальні дари 
завжди були на служінні ще більшої віри у зцілюючу силу 
Бога, про що свідчить ця цитата:

«Лише одна наука є непорушною і непохитною  – та, 
яку об’являє Бог, наука прийдешнього світу! У всіх своїх 
справах дивися на Небо, у вічність життя і душі, не орієнтуй-
ся на те, що пропонують прості людські роздуми, і твоя діяль-
ність буде натхненна на добро».

2

3
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ЛУЇ ДЕ БРОЙЛЬ –  ЛАУРЕАТ 
НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

У СФЕРІ КВАНТОВОЇ
МЕХАНІКИ

Відданий католик Луї де Бройль отримав Нобелівську 
премію як автор ідеї про хвильові властивості матерії (хви-

лі де Бройля). Враховуючи його побожність, він присвятив 
своє відкриття бажанню пізнавати і служити:

«Сама наука, незважаючи на те, чи це пошук істини, чи про-
сто потреба контролю над зовнішнім світом, щоб зменшити страж-

дання або продовжити життя, це зрештою справа почуттів чи, радше, 
прагнення – прагнення пізнавати або прагнення реалізовувати».

О. ЖОРЖ ЛЕМЕТР – БАТЬКО 
ТЕОРІЇ ВЕЛИКОГО ВИБУХУ

Отець Жорж Леметр, римо-католицький свя-
щеник і професор фізики в Лювені, генерував те, що 
назвали теорією Великого вибуху. Про боротьбу між 
розумом і релігією він говорив:

«Як тільки усвідомлюєш, що Біблія не призначена бути 
підручником з науки, одвічна суперечка між релігією і наукою 
зникає».

«Доктрина про Трійцю є набагато глибша, ніж будь-що у теорії 
відносності чи квантовій механіці; однак необхідна для спасіння, ця док-
трина міститься у Біблії. Якби теорія відносності була необхідною для спасін-
ня, вона була б об’явлена св. Павлові чи Мойсею».

ЕРОМ ЛЕЖЕН – 
ВІДКРИВ ПРИЧИНУ СИНДРОМУ ДАУНА

Доктор Жером Лежен винайшов трисомію 21-ї хромосоми – генетичний 
недолік, що спричиняє синдром Дауна. Він був проти того, щоб його відкриття 

4
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використовували для пренатальних досліджень, виправдову-
ючи таким чином аборти. Його позиція на захист життя мо-

гла коштувати Нобелівської премії, однак св. Іван Павло ІІ 
натомість призначив його першим президентом Пап-

ської академії життя. Зараз у Римі триває розгляд спра-
ви про канонізацію Жерома Лежена, а його риторика 
на захист життя сьогодні заслуговує ще більшої уваги, 
ніж будь-коли раніше:

«Людську генетику можна підсумувати таким 
базовим кредо: «Спочатку є послання, і послання є в 

житті, і послання є життям. І якщо послання є людським 
посланням, тоді життя є людським життям»…
«Вороги життя знають, що для того, аби знищити християн-

ську цивілізацію, їм спочатку треба знищити сім’ю у її найслабшій 
точці – дитину. І серед найслабших вони вибирають найменш захищеного – дитину, яку ще 
ніколи ніхто не бачив; дитину, яку ще не знають і не люблять у звичайному значенні цього 
слова; яка ще не бачила денного світла, яка не може навіть заплакати з горя».

ГАЛІЛЕО ГАЛІЛЕЙ – БАТЬКО 
СУЧАСНОЇ АСТРОНОМІЇ

Цей ерудит епохи Відродження перебував 
під домашнім арештом через свою теорію про будову Со-
нячної системи. Лише св. Роберто Беларміно прихильно 
ставився до новаторського відкриття генія.

Та попри все Галілео залишився практикуючим католи-
ком до самої смерті. Його донька стала монахинею. Особис-
те свідчення Галілея не суперечило такій думці:

«Біблія показує шлях, яким треба йти до Неба, а не те, яким 
шляхом крутиться небо… Я безмежно вдячний Богові за те, що Він 
був надзвичайно добрим зробити мене першим, хто побачив ці диво-
вижні речі… Я не вірю, що той самий Бог, Який наділив нас відчуттями, розумом й інтелек-
том, хотів, щоб ми відмовилися від їх використання».

* * *
Отож – від базової генетики до міжпланетної фізики – Церква зага-

лом зробила більший внесок у науку про наш Всесвіт, ніж будь-хто інший 
в історії. Перелік науковців-католиків далеко не вичерпаний.

Переклад – «Католицький оглядач» за матеріалами ChurchPOP

7
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ПЕРЕБИТЕ КРИЛО
У неділю вранці повертаю-

ся з батьками з церкви. Під час 
проповіді на Службі Божій свя-
щеник цікаво розповідав про 
людську доброту, вияви мило-
сердя до ближнього, взаємопо-
міч, готовність прийти на допо-
могу. Перебуваю під приємними 
враженнями від цієї проповіді, 
мудрих слів душпастиря.

Вже у нашому дворі проходи-
мо повз контейнер для сміття, 
куди викидають харчові відходи. 
Біля нього хтось поклав кіль-
ка скибок черствого, засохло-
го хліба (не викидати ж у сміт-
ник!), сподіваючись, що якась 
пташина підкріпиться ним. Цей 
хліб відразу, як кажуть у нас в 
Галичині, «уздріли» три галки й 
ворона. Дармовий сніданок! От 

тільки ворона була з перебитим 
крилом, тягнула його по землі, 
не могла ні на метр злетіти вго-
ру. Така й сама стане легкою здо-
биччю для хижаків.

Галки не пускали одвічного 
конкурента до щедрого столу, 
всіляко відганяли її, хоча гос-
тинців вистачило б на всіх, і 
то з надлишком. Як тільки во-
рона намагалася підкрастися 
до скибки хліба, галки тут же 
давали відсіч. Та, голодна, з по-
раненим крилом, не могла спе-
речатися з нахабними й жадіб-
ними птахами.

...Кепського настрою від по-
баченого додавала ще й сіра, по-
хмура осіння погода. Пробирав 
холод, моросив дрібний дощ...

І раптом одна галка взяла в 
дзьоб скибку хліба, поклала її 
біля ворони, стала «в оборо-
ні», щоб інші не забрали ласий 
шматочок у пораненого птаха, 
і чатувала доти, допоки ворона 
не наситилася.

Ось тут я знову згадав пропо-
відь священика і замислився: 
як нам, людям, інколи бракує 
такої взаємодопомоги.

Маркіян ЛЕХМАН.
Учень 11-А класу Червоноградського 
НВК «Спеціалізована школа-колегіум 

№ 3», слухач Міжнародної (Малої) 
Академії літератури і журналістики
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Петро ШКРАБ’ЮК

2015 року у Видавництві отців василіян «Місіонер» ви-
йшла поетична збірка історика Василіянського Чину, пись-
менника Петра Шкраб’юка «КРЕХІВ у вінку сонетів: історична 
хроніка». Цей же небуденний Вінок був опублікований і в на-
шому журналі («Місіонар», 2017, лютий), причому, як і окреме 
видання, щедро ілюстрований.

Тому-то нам приємно повідомити, що за цю книжку 
16 жовтня 2017 року п. Петрові присудили Літературну пре-
мію імені Ярослава Дорошенка.

Премію засновано Івано-Франківською міською ра-
дою спільно з обласною організацією Національної спілки 
письменників України з метою вшанування пам’яті відо-
мого українського поета, громадського діяча, багаторічно-
го політв’язня Ярослава Дорошенка. Премією відзначають 
тільки сонети – як добірки в періодиці, так і осібні видання.

Сподіваємось, читачам припадуть до вподоби і ці вірші на-
шого постійного автора та лауреата.

ПОДЯКА
Мій Боже, дякую Тобі
За кожну хвилю і хвилину.
За те, що в радощах й журбі
Напризволяще не покинув.

На манівці провадив гріх,
І біль мій далі невигойний.
Я сумнів грів – і ласк Твоїх,
Ні творчих втіх я недостойний.
А Ти водив у світ ясний,
Відкрив святих немрущі лики.
Це знов засвідчує, який
Ти всепрощаюче-великий.

До стіп вклоняюся Тобі
І за дітей, і за родину,
За те, що з пеклом в боротьбі
З неволі вивів Батьківщину.
За те, що з вірою встаю,
За дні, не впряжені в гонитву,
За всі пісні –
  і за мою 
Цю невибагливу молитву.

СКРІЗЬ ВІЄ ДУХ СВЯТИЙ
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Іван (у монашестві  – Юліан) 
Манько народився 17 травня 1872 
року в багатодітній сім’ї, де було 
троє хлопців і троє дівчат, у Ста-
рому Яжові Яворівського району.

Перед Другою світовою вій-
ною був останнім ігуменом у 
Краснопущі, мав гарний голос і 
любив музику, організував при 
церкві духовий оркестр і напи-

ОТЕЦЬ ЮЛІАН МАНЬКО
Цього року минає 125 років від народження і 40 

років з дня смерті славного ієромонаха, ісповідника 
віри о. Юліана Манька, ЧСВВ.
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сав ноти – як грати на мандоліні. 
Молодь і парафіяни його дуже 
любили. Навіть дозволив, щоб 
оркестр брав участь у Службі 
Божій. Але, на жаль, з початком 
війни оркестр розпався. Час ні-
мецької окупації для жителів 
Краснопущі й монастиря був 
періодом великого національно-
го відродження, в чому велика 
заслуга о. Юліана Манька. Його 
шанували священики і вірні.

З другим приходом більшо-
виків як для села, так і для мо-
настиря настали важкі часи. 
Працівники карних органів сис-
тематично навідувалися до мо-
настиря і проводили обшуки, 
спалили монастирську бібліоте-
ку. 1947 року монастир припинив 
існувати, а в його приміщеннях 
відкрили будинок перестарілих. 
Отець-ігумен переховувався між 
вірними в Краснопущі. Він вів зви-
чайний сільський спосіб життя, 
сам готував собі їжу, ремонтував 
селянам годинники, таємно від-
правляв Службу Божу й молився. 
В 1949 році його забрали до Бере-
жан на пересильний пункт в самій 
лише сорочці, та один із наглядачів 
подарував йому свою куфайку. Там 
пробув досить довго, поки його 
відправили в Казахстан, де він 
пробув десять років. Не раз згодом 
згадував про жахливі умови пере-
бування у пересильному пункті.

Повернувся о. Юліан Манько 
з Казахстану після смерті Ста-
ліна, під кінець 50-х років. Осе-
лився в родини в Куликові біля 

Львова. Але НКВС не давав йому 
спокою, часто навідувався до 
нього. Одного разу отця забрали 
до Львова й тримали два дні, але 
відпустили. Тоді він добровіль-
но поїхав у Казахстан. Там було 
багато наших людей, яких він 
таємно сповідав, хрестив, давав 
шлюби, святив паски. Через два 
роки повернувся до родинного 
села на Яворівщину. Там жив аж 
до смерті.

Коли виповнилося 50 років 
його священства, о. Богун каже 
мені: поїдьмо до отця Манька і 
привітаймо його з ювілеєм. Ми 
застали його хворим у ліжку. 
Приїздом зробили йому велику 
приємність. Вдруге ми їздили до 
нього з о. Богуном, щоб він по-
слухав наспіви гласів, записаних 
на магнітофон «Весна», щоб дати 
молодим кандидатам можливість 
вчитися співу. Так я познайомив-
ся з о. Маньком і його родиною.

Місцевий священик Каструк, 
хоч і православний, добре ставив-
ся до о. Юліана. Отець постійно 
молився, вночі відправляв Служ-
бу Божу. Залишав Святі Тайни, 
і коли люди з навколишніх сіл 
приходили сповідатися, він зразу 
їх причащав. Отець Манько та-
кож таємно святив паски.

Втретє я був в отця на похороні. 
Коли мені дали знати, що помер 
отець Манько, а це було 20 верес-
ня 1977 року, я одразу пішов до 
монахинь йосафаток і попросив 
настоятельку, щоб зі мною по-
їхали сестри, які добре співають. 
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Ми виїхали зі Львова попутнім 
автобусом досить пізно, взяли з 
собою всі речі для відправи. До 
хати ми потрапили аж ввечері, 
тому що пішки йшли через два 
села. В хаті ми застали, як читали 
«Псалтир», вклякли помолитися, 
а коли підвелися, люди зверну-
ли на нас увагу, бо побачили, що 
ми не місцеві. Я кажу до одного 
чоловіка: хочу бачити господи-
ню, а він на те: «Я вас заведу до 
неї». Коли я зайшов до другої 

кімнати, то побачив багато жі-
нок у чорному одязі, й питаю, хто 
мене знає. Одна жінка говорить: 
«Я вас знаю, ви приходили до 
отця». Я запитав, чи тут спокійно 
і чи можу правити Службу Божу. 
Вона сказала, що переді мною був 
отець Гоза і сестри-василіянки 
з Яворова, також мали Службу 
Божу і панахиду, то можу спокій-
но відправляти. Тоді я попросив 
приготувати води, щоб помити 
руки, а тим часом на хвильку ви-
йду надвір, тоді будемо правити 
літургію, а відтак парастас.

Коли я повернувся знадвору і 
мив руки, почув, як хтось досить 
голосно сказав: «О, ще не встиг 
прийти, а вже миє руки». Я на це 
не звертав увагу, а коли прий-
шов, де лежав померлий, госпо-
диня попросила дяків зупинити-
ся, тому що буде Служба Божа, 
але вони на це не реагували, бо я 
був одягнений у світському й на 
той час ще молодий. Все ж вони 
затихли. Почалася Служба Божа 
і парастас. Сестри дуже гарно спі-
вали, так що люди були захопле-
ні тим співом. Пхали одні одних, 
щоб подивитися на нас і послуха-
ти мелодійний спів. Наступного 
дня приїхали наші отці зі Львова – 
Дам’ян Богун (протоігумен), Єро-
нім Тимчук, Макарій Грень, Анто-
ній Масюк, і відбувся похорон.

Після смерті о. Манька мені 
випало обслуговувати цю родину 
і навколишні села аж до виходу з 
підпілля.

о. Володимир ПАЛЧИНСЬКИЙ, ЧСВВ
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НА ЯСНІЙ ГОРІ

Закінчення статті, початок – у попередньому числі

Василь пролежав в Інституті неврології рівно 
три тижні, а якщо брати до уваги тиждень у Львові, 
то виходить, що цілий місяць він був прикутий до 
ліжка і його лікували з використанням найсучасні-
ших методів медицини.

Надія, хресна мама, майже щодня ходила на 
Ясну Гору, на Службу Божу і молилася на вервиці 
за здоров’я свого хрещеного. Вона часто підходила 
до отців у монастирі й просила їх молитися за оду-
жання хлопця. Через якийсь час найстарший віком 
отець Іван запитав: 

– Як почувається Василь? 
– Дякувати Богу, вчиться ходити. Одного разу він 

сказав мені: «Якщо на те Божа воля, щоб я був здо-
ровим, то моє життя – лише в монастирі». 

Отець Іван був настільки здивований, що відповів:
– О, ми були б дуже раді, якби він став на ноги. 

Можливо, так і станеться, але треба молитися до 
Матері Божої.

А Василь дійсно вчився ходити, ніби ніколи рані-
ше не ходив сам. Ліва нога була зовсім некерована, 
він волочив її за собою, ходив на милицях. Спочат-
ку – від ліжка до дверей, а потім назад. Здавалося, 
що ліва нога ніколи не слухатиметься, навіть ліка-
рі визнавали, що це справжнє чудо. Попервах було 
багато невдач, хлопець впадав у відчай, та бажання 
жити перевершувало всі сподівання. Він слухався 
лікарів і постійно, як і мама, молився на вервиці. 
Василь терпеливо сприймав свої невдачі, й медики 
дивувалися його наполегливості та витривалості. 
Шість літ після того він щороку приїздив до Ки-
єва з батьками на реабілітацію. Якось професор 

о. Мелетій БАТІГ, 
ЧСВВ

член редколегії 
часопису «МІСІОНАР»

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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неврології Орест Андрійович Ці-
мейко (тепер покійний) сказав 
батькові у присутності Василя:

– В Україні перенесли таку 
недугу п’ятеро, більшість через 
певний час померли, а те, що ваш 
син вижив і поступово відновлю-
ється – це перший випадок у моїй 
медичній практиці, мабуть, через 
силу молитви всієї вашої родини.

Після лікування у Києві Ва-
силь жив вдома, в Гошеві, і не пе-
реставав відвідувати Ясну Гору. 
Спочатку його сюди привозили, 
а згодом уже сам шкутильгаючи 
йшов помолитися, як казав, до 
Матінки Божої. Саме на Ясній Горі 
він виявив бажання присвяти-
ти своє життя Богові. Поділився 
цією думкою з монастирськими 
отцями, до яких часто підходив 
поспілкуватися. Але на перешко-
ді цьому стали наслідки перене-
сеної недуги. Ліва нога і рука все 
ще неповносправні. Добру пораду 
дав хлопцеві отець Іван Шмадило, 
казав, щоб він постійно молився 
на вервиці до Матері Божої у сво-
єму доброму наміренні.

Ще за життя побожної добро-
дійки Катерини Юхман Василь 
звернувся до неї і попросив, щоб 
вона молилася за його здоров’я і 
за те, щоб його прийняли до мо-
настиря.

Сам про себе Василь говорив: 
«Я дуже повірив у Бога під час сво-
єї недуги і дякую, що Бог оберіг 
мене від нарікань, а найбільшим 
подарунком від Господа є навер-
нення до Нього через хворобу».

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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29 серпня 2016 року Василь 
переступив поріг монастиря за 
дозволом отця протоігумена Йо-
ана Школика, ЧСВВ, і став кан-
дидатом Василіянського Чину. 
А через рік, 21 серпня 2017 року, 
разом із п’ятьма братами склав 
перші тимчасові обіти й прийняв 
облечення. Під час обітів як меч 
духовний йому урочисто вручи-
ли вервицю, як це прийнято у Ва-
силіянському Чині. На облеченні 
хлопець отримав нове монаше 
ім’я – Михаїл, яке сам собі обрав.

Привітати його приїхали ро-
дичі, друзі, всього 30 осіб із Го-
шева, Долини, Болехова. Брат 
Михаїл був як ніколи радий, що 
його мрія збулася. Вдячні Богові 
родичі й друзі брата. «Був мерт-
вий і знову ожив», – так говорили 
вони. Сам брат Михаїл вважає, 
що його чудесне оздоровлення є 
виявом любові до нього Матінки 
Божої Гошівської, яка хотіла його 
бачити у монастирі, бо якби не 
хвороба – він не був би монахом. 
Хлопець ніколи не нарікає на 
свій стан здоров’я, хоча, як сам 
каже, всяке буває, але переважає 
оптимізм: «Якщо ми з Богом, то 
хто проти нас?!».

* * *
У Гошеві жила побожна роди-

на Олекси і Катерини Юхманів. 
У часи, коли Греко-Католицька 
Церква була в підпіллі, у їхній хаті 
відправлялися богослужіння, 
навіть проводилися реколекції 
для священиків. Відвідував цю 

родину також владика Софрон 
Дмитерко. Подружжя Олекси і 
Катерини було не тільки побож-
ним, але й жертовним, бо ніколи 
не відмовляло отцям у потребах 
їхнього служіння в своїй хаті. Осо-
бливо побожною ще з молодості 
була Катерина. А коли василіяни 
повернулися до монастиря, вона 
щодня приходила на Ясну Гору 
на Службу Божу і молилася на 
вервиці. Сама вона говорила, що 
їй з’являлася Матір Божа. Але це 
вона не розголошувала, вважа-
ючи приватним досвідом, про те 
знали тільки довірені особи.

Перша з’ява була пов’язана з 
ліквідацією Гошівського монас-
тиря у 1950 році. Катерина була 
ще молодою і бачила Пречисту 
Діву Марію зі своєї хати на купо-
лі храму Преображення Господ-
нього. Вона була сумна і дивилася 
вниз. Тільки на другий день Кате-
рина дізналася, що з монастиря 
вивезли братів і отців василіян.

Друга з’ява відбулася через 
сорок років, коли брати й отці 
василіяни повернулися до свого 
монастиря, а це було в лютому 
1990 року. Катерина стояла на 
Ясній Горі після Служби Божої 
біля статуї Ісуса Христа, хотіла 
напитися води. Люди виходили 
з церкви і йшли вниз дорогою 
до домівок, і в той момент, коли 
вона напилася води, побачи-
ла над людьми у повітрі Матір 
Божу  – немов Вона проводжала 
їх додому. Катерина стала кри-
чати: «Люди, люди, подивіться: 
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ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

над вами Матінка Божа йде!». Та з 
людей ніхто Її не бачив. Тоді вона 
пішла за Матір’ю Божою і біля 
каплички святого Онуфрія над 
деревами з’явлення зникло. Ка-
терина відчувала велику радість 
ще довго після цієї події. 

Третя з’ява відбулася на 
Успіння Матері Божої 28 серпня 
2009 року, коли на Ясній Горі про-
ходила коронація чудотворної 
ікони Гошівської Матері Бо-
жої. Тоді вже 84-річна 
Катерина через не-
міч своєї старості 
не змогла бути 
на урочистій 
Службі Бо-
жій, бо несла 
тяжкий хрест 
недуги. Вдо-
ма вона чула 
гарний мело-
дійний спів хо-
ристів і дуже хоті-
ла знати, звідки він 
лунає. Тоді вийшла на 
веранду своєї хати, а що по-
года була гарна й сонячна, бачила 
Ясну Гору і купол церкви. Потім 
глянула на ліс із правого боку і 
побачила Матінку Божу, що та-
кож дивилася на Ясну Гору. Вона 
була в білосніжному одязі й стоя-
ла на небі дуже щаслива, й коли 
помітила, що Катерина дивиться 
на Неї, обернулася, щоб вона мо-
гла побачити всю Її красу і велич. 
В Катерини з очей потекли сльо-
зи і вона почула Її ніжний заспо-
кійливий голос: «Не плач, я вас 

уже не покину. Я завжди буду з 
вами!». Ще хвилинка – і з’ява зни-
кає, а Катерина, в екстазі своїх по-
чуттів, ще довго слухала хоровий 
спів з церкви Преображення Гос-
пода нашого Ісуса Христа.

Проживши 88 років, Катери-
на померла 1 квітня 2013 року, 
але залишила про себе світлу 
пам’ять. Про неї згадують не 
тільки мешканці села Гошова, але 

й священики, які через її по-
святу Господеві мали 

змогу відправити 
Службу Божу. 

Все, що вона 
робила, роби-
ла на славу 
Божу. Мож-
ливо, не ко-
жен повірить 
у ці з’яви, які 

бачила добро-
дійка Катерина, 

але на Ясній Горі 
відбулося багато чу-

дес, серед яких – запи-
сані й не записані. Не все ми 

знаємо. Але будьмо вдячні Богові, 
що на нашій українській землі, на 
Прикарпатті, є чудотворна Ясна 
Гора, і вірмо у слова Марії, що 
Вона завжди з нами. Місце, яке 
Пречиста Діва Марія вибирає 
для прослави свого Сина Госпо-
да Ісуса Христа, Вона ніколи не 
залишає. 

6 вересня 2017 року, м. Бар, 
о. Мелетій Батіг, ЧСВВ

(У дописі використано розповіді 
Любомири Гошовської та її родичів)

«Не плач, 
я вас уже 

не покину. 
Я завжди буду 

з вами!»



№11 (293)

53
український
католицький
часопис 

ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

Помоліться за мого батька, який 
руйнував церкви й каплиці...

Мене звати Iван. Маю трьох 
рiдних дiточок та доньку-приймачку, 
шестеро внукiв i правнука Iвасика. 
Хоч дуже давно на пенсiї, донинi до-
помагаю дiтям у родинному бiзнесi.

Так, нашу родину можна навiть 
назвати заможною. Можливо, 
багато людей, якi живуть за ме-
жею бiдностi, не зрозумiють мене, 
та спробую пояснити: грошi й 
нерухомiсть не дають вiдчуття щас-
тя, бо нема головного – здоров’я.

Нi я, нi мої дiти чи внуки у цьому 
життi не чинили злoго – не крaли, не 
вбивали, не обдyрювали, не йшли по 
головах iнших. А проте важкi нeдуги 
переслiдують нас із поколiння в 
поколiння. Не смepтельнi, але такi, 
що перетворюють життя на мyку. 
Ще в дитинствi внаслiдок трaвми я 
став iнвaлiдом  – втрaтив руку. Стар-
ший син бореться з хвoробою нирок, 
донька перенесла кiлька oперацiй, 
має проблеми з тиском та серцем, 
наймолодша у 20 рокiв потрапи-

ла в aвaрiю й донинi пересувається 
на iнвaлiдному вiзку. А коли у нас 
з’явилися внуки, i в кожного мeдики 
дiагностували якусь хвoробу, ми з 
дружиною вдaрили на спoлох.

Зiзнаюся, дiйшло навiть до 
грiха  – ми зверталися до вoрожок, 
екстрaсенсiв (у 80-х роках це було 
щось нове, i кожному шaрлатану 
вiрили, як новому месiї). Пили 
«зaряджену» воду, клали пiд подушку 
«намoвленi» хусточки… Сoром нинi 
згадувати! Та, як це завжди буває, 
рано чи пiзно, але бiда приводить 
людину до Бога. Ми стали ходити до 
церкви, охрестилися та навiть взяли 
з дружиною церковний шлюб.

Згодом дiзналися про святi мiсця 
й вирушили на прощi. Пiд час однiєї 
з них ми й познайомилися з мо-
нахом  – братом Сергiєм. Мудра i 
скромна людина вiдразу викликала 
довiру й бажання викласти все, що 
на серцi. Ми довго розмовляли. Я 
розповiв про нашi тривоги й бiди. 



листопад 2017

54
український

католицький
часопис 

Брат Сергiй довго дивився на мене, 
а потiм сказав: «Треба просити про-
щення у Бога за себе та людей – за те, 
що вони скоїли, навіть за тих, кого 
серед нас уже нема, i молитися за 
спасiння їхнiх душ».

Я стояв вражений… У головi 
блискавкою сяйнув спогад з далеко-
го дитинства, коли ми жили на Сходi 
України, звiдки родом мої батьки: 
нiч, мої брати i сестри сопуть увi снi 
на печi, а менi не спиться, бо чую, як 
мати тихенько плаче i щось шепо-
че. Я знав – молиться, проте нiкому 
не казав, бо батько називав себе 
aтeїстом i смiявся з вiруючих. А бу-
вало, повертався вдосвiта п’яний i 
розказував, як разом із такими ж, як 
i вiн, висаджував у повiтря храм чи 
каплицю, вaлив придорожнi хрести.

«Я його вiрьовкою обмотав, дьор-
нули – порвалася. Тодi знайшли лан-
цюга – i грузовичком! Пiшов у топку! – 
гримiв на цiлий закуток батько про 
те, як нищили великого дерев’яного 
хреста бiля церкви в сусiдньому 
селi. – А піп десь узявся, як божевіль-
ний бiгав. Ну нiчого, добiгався  – до 
стiнки його, як врaга родiни!».

Якось незнайома жiнка прийшла 
до нашої хати з iконою: на святому 
лику був слiд вiд сокири. Вона плака-
ла i намагалася переконати тата спи-
нитися. Ми, дiти, забилися в куток, 
перeляканi батьковим гнiвом: вiн 
виштовхав жiнку за ворота, лаявся 
i кричав. Iкону, що випала з рук не-
знайомки, тихенько пiдiбрала мати. 
Загорнула у лахмiття й сховала на 
горищi. Я те бачив, проте за життя 
батька це була наша з матiр’ю велика 
таємниця. Iкона пролежала у своє-
му сховку довгi десятилiття. Згодом, 
коли родичi вирiшили розвалити 
стару хату, сам не знаючи навiщо, я за-

брав iкону до себе додому. Нинi вона 
передi мною. Богородиця дивиться 
скорботними очима, на щоцi – рана. 
А над нею, наче живого, бачу батька, 
який замахнувся сокирою.

…Батько був високий, кремезний – 
здавалося, так i пашить здоров’ям. 
Вiн наче не вiрив, що може стати 
старим, немiчним, що його можуть 
здолати хвoроби. Зрештою, того й не 
сталося: вiн загинув – зiрвався з банi 
храму, коли на спiр полiз туди, аби iз 
самiсiнького верхiв’я збити хреста. 
Ховали його як бiльшовика – проща-
лися з тiлом у сiльрадi. За його душу 
молилася тільки мати, i то потай, бо 
часи були стрaшнi. А невдовзi, коли 
вона сама пoмирала, шепотiла: «Дiти, 
просiть у Бога i людей прощення, бо 
чекатиме нас кaра…».

Я вiдразу ж переповiв спогади 
братовi Сергiю. «Що ж нам роби-
ти?»  – це було не запитання, а крик 
вiдчаю. «Сповiдь, молитва, душев-
ний пiст i благодiйнiсть»,  – пора-
див монах. Пiсля того ми зважили-
ся на серйозний крок  – всиновили 
дiвчинку-пiдлiтка з особливими по-
требами. Не хочу навiть переказу-
вати, скiльки пeкeльних кiл по різ-
них кабiнетах довелося пройти, аби 
домогтися права виховувати зне-
долену дитину. З Божою помiччю 
здолали всi перепони, i нинi Олен-
ка – наша четверта дитина, ясне со-
нечко в нашiй домiвцi.

Нещодавно ми з дружиною до-
чекалися правнука. Назвали хлоп-
чика Iваном на мою честь. Дитинка 
народилася здоровою, i ми зiтхнули 
полегшено. Та коли малюкові ми-
нув рiк, сталося стpaшне: якось се-
ред ночi пролунав дзвiнок, i внуки 
повiдомили  – Iвасика термiново 
вiдвезли до рeaнiмацiї. Лiкарi не 
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можуть поставити дiагноз, дитя за-
дихається, гине… Неймовiрними 
зусиллями мeдикiв Iвасика вда-
лося врятувати. Нинi дитину 
перiодично возимо за кордон на до-
роге лiкування, без якого, як кажуть 
фахiвцi, не обiйтися усе життя. Зно-
ву i знову я згадував слова матерi та 
монаха – просити прощення…

…Змолоду я почав працювати з 
деревом: влаштувався на меблеву 
фабрику, пройшов шлях вiд простого 
робiтника до заступника директора 
пiдприємства, отож добре знаю увесь 
процес виробництва. Пiсля розвалу 
Союзу я вiдкрив власну справу. Тяжко 
працював, залучив дiтей, тож бiзнес 
став родинним. Нинi нашi меблi ку-
пують не лише в Українi, а й за кордо-
ном. Пiсля того, як занедужав Iвасик, 
ми вирiшили розвивати меценатство. 
Наша родина взяла пiд опiку невели-
кий сиротинець: то ремонт допомо-
жемо зробити, то одяг дiткам докупи-
мо, то екскурсiю влаштуємо.

А вiднедавна жeртвуємо грошi 
на вiдновлення храмiв та сiльських 

каплиць, вiд яких подекуди за-
лишилися самі фундаменти. Ра-
зом із майстрами шукаємо старих 
людей i просимо згадати, якими 
були святинi, намагаємося знайти 
свiтлини, щоб вiдновити сакральнi 
споруди такими, якими вони були 
до того часу, як на них піднялися 
руки грiшникiв. При тому просимо у 
жодному разi не вказувати, чиїм ко-
штом вiдновлено ту чи ту пам’ятку. 
А таке, до слова, нинi буває часто: 
вклав гривню, а вимагає вибити на 
таблицi своє iм’я i прiзвище. Я ж 
добре знаю – для того, щоб жepтва 
була прийнята, благодiйнiсть має 
бути безiменною.

На кожнiй сповiдi розказуємо свя-
щеникам про своїх нащадків. А нинi я 
сiв за листа, бо нема кращого спосо-
бу покаятися перед людьми, як через 
журнал, який читає багато людей. 
Люди, просимо вас пробачити i по-
молитися за таких, як мiй батько, бо й 
справдi вони не вiдали, що роблять…

Іван Гаврилович

Слва Ісусу Христу! 
Хочу подякувати Господу за цей 2017 рік, який є особливим для отців 

василіян, адже вони відзначають 400-ліття реорганізації Чину. У кож-
ному василіянському осердку влаштовують особливі святкуваня. Про 
одне із торжеств хочу розповісти на сторінках часопису. Воно відбулося в 
храмі Пресвятого Серця Христвого, що у Жовкві, 24–25 червня 2017 р. Б. 
Цей день був особливий для Апостольства молитви, адже саме в ці дні 
його учасники з’їхалися в одне місце для почитання Серця Христвого. 
Напередодні празника проведено реколекції, які провадив о. Августин 
Стрижик, ЧСВВ. У суботу, 24 червня, у «Просвіті» Жовкви відбувався 
з’їзд Апостольства молитва, який організував о. Терентій Довганюк, 
ЧСВВ, кординатор Апостольства молитви. Учасники з’їзду мали можли-
вість почути слова привітання від о. Теренетія Довганюка, ЧСВВ, о. Во-
лодимира Маланюка, ЧСВВ, ігумена монастиря у Жовкві, військового 
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капелана о. Василя Довганюка. Особливі слова вітання виголосив пред-
ставник Блаженнішого Святослава о. Василь Білаш. Цікава була допо-
відь о. Корнилія Яремака про історію Василіянського Чину. Усі члени АМ 
і гості з’їзду також стали глядачами неймовірної вистави „Василіянин» 
луцького аматорського театру „Алетея». Опісля у храмі Пресвятого Серця 
Христового відбулася Свята Літургія, згодом – Вечірня з Литією, а о 22:30 – 
процесійна хода до Божої Матері на площі Жовкви, яку очолив о. Василь 
Довганюк. Отці Порфирій Шумило й Терентій Довганюк, ЧСВВ, молилися 
на площі співану вервицю, яку провадив молодіжний хор василіянського 
монастиря Жовкви. Опівночі відбулося прийняття нових членів до Апос-
тольства молитви, після чого розпочалися нічні чування.  

Кульмінацією святкування стала Божествена Літургія на площі Віче-
вій, яку очолив о. Йоан Школик, ЧСВВ, – протоігумен Провінції Найсвяті-
шого Спасителя. Із ним співслужили багато інших отців. Опісля Літургії 
слова вдячності всім члена АМ і гостям висловив о. Терентій Довганюк, 
ЧСВВ. Тоді відбулася віднова посвяти Пресвятому Серцю Христовому та 
уділення всім присутнім повного відпусту з нагоди Ювілею Святкування 
400-річчя Василіянського Чину.

Ольга Вахула, Жовква

Слава Ісусу Христу!
Перед тим, як висловити свою подяку на сторінках вашого журналу, ша-

новна редакціє «Місіонаря», зі сльозами на очах і доземним поклоном про-
шу Пресвяту Діву перепросити за мене Господа Бога за невчасну подяку.

Я молилася до Пресвятої Діви на вервиці Помпейську дев’ятницю з 18 черв-
ня по 10 серпня і гаряче обіцяла скласти подяку вже 11 серпня. У моєму випад-
ку була дивна, незрозуміла хвороба, яка тривала вже другий рік і супроводжу-
валася висипами, припухлістю і почервонінням на обличчі. Після чергового 
курсу лікування хвороба поверталася й ще більше прогресувала. Найгірше 
незручності відчувалися на роботі (працюю в сфері обслуговування).

У своєму житті я вже практикувала молитву Помпейської дев’ятниці 
й одержала ласку по закінченні молитви.

Тепер я просила Богородицю виблагати для мене одужання вже на 
початку молитви, бо не уявляла, як маю ходити на роботу в такому (огид-
ному) стані. І от справжнє чудо! На першій прохальній дев’ятниці моє об-
личчя стало чистим! Але я засумнівалася  – думала, невже я, невдячне 
створіння, можу отримати саме негайну допомогу (і в цей час висипи 
стали видимі, я зі сльозами обіцяла більше ніколи не сумніватися, тоді 
все знову минуло).

Я хочу, щоб весь світ відлунням повторював мою подяку Тобі, Мила 
Матінко, Прекрасна Матінко, Найласкавіша Матінко. Всю решту мого 
життя я присвячую Тобі, Пресвята Діво.
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Дякую Тобі, Всемилостивий Предобрий Господи!
Дякую Ісусові і Пресвятій Тройці. Дякую при нагоді Великим Святим: 

св. Юді-Тадею, св. о. Піо, св. Іванові Павлу ІІ, св. Бенедиктові, св. Антонію, 
св. Марті, св. Терезі, св. Філомені і цілому Небесному Двору.

Слава Ісусу Христу!
Люба Николюк,

м. Калуш, Івано-Франківська обл.

Шановна редакціє 
журналу «Місіонар»!
Від щирого серця хочу подякувати за отримані ласки, вислухані мо-

литви до Матінки Божої, св. Юди-Тадея, св. Боніфатія, преподобного 
Мойсея Мурина, Івана Кронштадського, св. Спиридона, св. Бенедикта, 
св. Антонія Падевського, о. Шарбеля, о. Піо.

Віддаю честь, поклін і славу Найсвятішому Серцю Ісусовому за свого 
сина, який перестав вживати алкоголь, був зцілений від хвороби і при-
ступив до праці.

І прошу пробачення у всіх святих, що запізно розповіла про вислухані 
молитви.

З повагою мама Галина

Шановна редакціє журналу «Місіонар»!
Багато років я особливо почитаю св. апостола Юду-Тадея.
У листі неможливо описати всі ситуації, в яких він мені допомагав. 

Наведу як приклад одну з останніх. Два тижні я хворіла, гроші йшли на 
аптеку, а нічого не допомагало. Я впала у розпач, аж от з’явилася думка: 
чому ж я забула звернутися по поміч до св. ап. Юди-Тадея? Почала мо-
литися дев’ятницю, і на другий день Бог послав мені добру людину, яка 
порадила мені ліки. Не повірите, але я почала нормально їсти! З радості 
розплакалася – хто я така, що мене завжди вислуховує св. ап. Юда-Та-
дей? Хочу сказати одне, що він допомагає навіть в нібито безнадійному 
становищі, посилає добрих людей, важливу думку.

Просіть у нього й одночасно дякуйте, щиро моліться дев’ятниці, при-
ймайте Святе Причастя в його наміренні. Моліться з вірою, і він завжди 
вислухає. Святий тільки й чекає, щоб до нього звернутися.

Від щирого серця дякую, св. ап. Юдо-Тадею, що Ти мене ніколи не за-
лишаєш, і перепрошую за те, що сумнівалася, чи написати про це.

З великою вдячністю твоя постійна почитателька
Романна Ковбель,

м. Борщів, Тернопільська обл.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

Склала 
Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 4. У Римській святині, в скляній домовині, убраній в кільця металеві, спо-
чив в ній владика, в любові великий … знає: це славний Кунцевич! (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 
6. Божа … є необхідна до спасіння. 8. «Любов між чоловіком і жінкою є неможливою без 
жертв і …» (святий Іван Павло ІІ). 10. Автор вірша «Вірний син» – сестра Серафима …, ЧСВВ. 
11. … Хоткевич – український письменник, композитор, історик, автор творів «Блудний син», 
«Довбуш». 12. «… і розум – як два крила людського духу, що підносять до істини» (святий Іван 
Павло ІІ). 13. Чернець. 14. Є три особи Божі: Бог Отець, Бог Син і Бог … Святий. 15. Хресне 
ім’я святого Йосафата. 16. Серце, …, будь спокійне, збудься журб і всіх тривог. Все на світі йде, 
минає – буде так, як хоче БОГ. 17. Згода, відсутність ворожнечі, сварок, війни.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. «Згідно з Законом слід розглядати людину як об’єкт любові, а не як об’єкт для …» 
(святий Іван Павло ІІ). 2. Назва вірша «Святий … Йосафат». (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 3. Назва твору 
або окремих його частин. 5. Радісне … святої вервиці. 7. «Твої кроки, сестро Йосафато, чує Львів, До-
нецьк і Київ-град: кажуть, що святі на своє свято садять у серцях духовний сад». Автор вірша «У день 
блаженної Йосафати» – Наталя …. 9. Христова … сьогодні потребує святих (Мати Тереза). 

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «ВЕРВИЦЯ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЖОВТНІ 2017 РОКУ:
1. Єпископ. 2. Піо. 3. Ореол. 4. Любов. 5. Вислів. 6. Верв. 7. Вівторок. 8. Кова. 9. Альфа. 10. Автор. 
11. Розмова. 12. Ангел. 13. Лев. 14. «Вірую».

КРОСВОРД
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НОВЕ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

З питань придбання літератури звертатися за адресою:

СТЕЖИНИ ДО БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ
Набоженства до св. Антонія Падевського

Ця книжечка для тих, хто хоче щось змінити на кра-
ще у своєму житті та прагне стати на побожну стеж-
ку й осягнути Божий Рай. У ній зібрані набоженства 
дев’яти вівторків, дев’ятигодинне набоженство, ка-
нон та дев’ятниця до св. Антонія Падевського. Через 
ці духовні вправи св. Антоній вислуховує прохання і 
просить Спасителя благословити ваше життя.

176 с.,  70 х 90/32, тверда обкл.

вул. Б. Хмельницького, 40 
м. Львів 79019

тел.: 0952602157, 
0968267791,

(032) 255-46- 45

http: www.missioner.com.ua



ЗАТИШОК ЗЦІЛЮЄ ДУШУ!
СТВОРІТЬ ЗАТИШОК У ДУШІ І В РОДИНІ –

ПЕРЕДПЛАТІТЬ ЧАСОПИС «МІСІОНАР» НА 2018 РІК!
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  – 23959

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
НА 1 МІСЯЦЬ – 10 ГРН. 98 КОП.
НА 3 МІСЯЦІ – 32 ГРН. 94 КОП.

НА 6 МІСЯЦІВ – 65 ГРН. 88 КОП.
НА 11 МІСЯЦІВ – 120 ГРН. 78 КОП.


