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А ми нині, браття, згідно
Злучені в любові Христа,
Господа благаймо гідно,
Щоб пролита кров свята
Посівом спасенним стала
Віри єдности Церков,
Щоб навіки всіх з'єднала
Під Христову хоругов! 

Слова: о. Й. Кишакевича
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у Жовківській друкарні видавництва 

Отців Василіян «Місіонер».
80300, Львівська обл.,

м. Жовква, вул. Василіянська, 8

Передруки і переклади дозволені за поданням 
джерела. Редакція зберігає за собою право 

виправляти і скорочувати надіслані матеріали.

©Журнал «Місіонар», 2017

ЗМІСТ



грудень 2017

4
український

католицький
часопис 

о. Христофор 
ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

УСЕ ВАЖЛИВЕ,
ЩО ВIД БОГА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати й сестри, живемо в час, 
коли не раз виникають думки: «Хто ж чи що царює у цьому світі? 
Чи залишилося щось важливе у цьому житті?». Ще в далекому 
1932 році британський письменник Олдос Гакслі у своєму рома-
ні «Прекрасний новий світ» передбачив викривлення як осно-
вну характеристику модерну: «У викривленій реальності з її ви-
кривленою істиною ніщо не є важливим. Не існує ніяка істина, 
не існують жодні принципи». І ми бачимо, що насувається ви-
хор релятивізму, який не визнає нічого і єдиною міркою вважає 
власне «я» та його бажання... 

Натомість свята Церква тисячоліттями наголошує, що ца-
рює Господь, а не матеріальний світ речей, які стають дорож-
чими за людину і вже керують нею, а вона, своєю чергою, за-
хоплена «успіхом», створює роботів і надає їм громадянство (у 
2017 році людиноподібний робот Софія отримав громадянство 
Еміратів)... 

Як переконати себе, що не гонитва за роботами, айфонами, 
автами, владою, озброєнням має бути на умі, а воля Божа, яка 
детально висвітлена у Святому Писанні, й думка про спасіння?

Церква, маючи святиню над святинями  – Євхаристію і легі-
тимність «згори», яка може сама про себе твердити, що є оригі-
налом і сторожем Істини, просить нас так жити й мислити, щоб 
взяти у сучасності те, що добре й правильне, а водночас відрізни-
ти і відділити те, що стає антирелігією.

Зараз активізувалася боротьба секуляризму проти христи-
янства... Є прагнення змусити Католицьку Церкву змінити свій 
погляд на одностатеві шлюби, свячення жінок, евтаназію та інші 
важливі питання. Якщо б так сталося, це означатиме, що Церква 
більше не відповідатиме власній ідентичності. 

Ось що каже статистика. В Італії вісімдесят відсотків людей 
охрещені в Католицькій Церкві. У Португалії таких – 90%, у Поль-
щі – також 90%, а на Мальті – всі 100%. У Німеччині 60% населен-
ня все ще декларує свою приналежність до двох найбільших 
християнських конфесій, а велика частина – до інших, однак теж 
християнських. 

Християнська культура, без будь-якого сумніву, є фундамен-
том успіху й добробуту Європи, але, попри це, вона все більше 
дозволяє, щоб нею керувала меншість, яка накидає їй антихрис-
тиянську ідеологію. 

Дорогі читачі, матеріал цього випуску, серед якого особливої 
уваги заслуговує стаття ієромонаха Матея Гавриліва, ЧСВВ, по-
кликаний допомогти нам не дивитися на чорне, нібито воно біле, 
й берегти своє серце від спокуси викривлення  – так ніби ніщо 
не має ваги… Все важливе, цінне й вічне, але тільки якщо воно 
походить від Бога як єдиного Дателя життя всякому творінню і 
сотворінню. Просімо у Святого Духа повсякчасного проводу, пле-
каймо правдиві цінності, щоб будувати на них нашу національну і 
християнську ідентичність. 
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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 ГРУДЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ: За літніх людей, щоб вони за підтримки 
сім’ї та християнської громади, використовуючи му-
дрість і досвід у переданні віри, працювали над вихо-
ванням нових поколінь.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Ось Серце, що так полюбило нас...
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНI НАМIРИ 
СВЯТIШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА 

ПАПИ РИМСЬКОГО 
ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА 2018 РIК

СIЧЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб в азіатських країнах християни разом 
з іншими релігійними меншинами могли жити своєю вірою у по-
вній свободі.

ПОКРОВИТЕЛІ: КРИТСЬКІ МУЧЕНИКИ

ЛЮТИЙ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб не піддавалися корупції ті, хто перебуває при 
фізичній, політичній або духовній владі.

ПОКРОВИТЕЛЬКА: МУЧЕНИЦЯ АГАФІЯ

БЕРЕЗЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб Церква визнавала нагальну потребу 
формації розпізнавання духовного в особистісному та громад-
ському аспектах.

ПОКРОВИТЕЛІ: АМОРІЙСЬКІ МУЧЕНИКИ 

КВIТЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб відповідальні за ідеї та управління в економіці 
мали мужність відмовитися від економіки відчуження, шукаючи 
способи відкривати нові шляхи.

ПОКРОВИТЕЛЬКА: МАРІЯ ЄГИПЕТСЬКА

ТРАВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб віруючі, використовуючи свої творчі 
здібності, виконували свою конкретну місію і вміли реагувати на 
виклики сучасного світу.

ПОКРОВИТЕЛЬ: ПРОРОК ЄРЕМІЯ
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

ЧЕРВЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб соціальні мережі сприяли солідарності та пова-
зі до іншої особи, яка є інакшою від загалу. 

ПОКРОВИТЕЛЬКА: МУЧЕНИЦЯ АКИЛИНА

ЛИПЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб самотні священики, які живуть душпас-
тирською працею, скріплені дружбою з Господом і братами, відчу-
вали підтримку та заохочення.

ПОКРОВИТЕЛЬ: МУЧЕНИК ЛЕОНТІЙ

СЕРПЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб великі економічні та політичні вибори захища-
ли сім’ю як скарб людства.

ПОКРОВИТЕЛЬКА: ПРЕПОДОБНА ЄВДОКІЯ

ВЕРЕСЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб молоді люди на африканському континенті 
мали доступ до освіти та роботи на своїй батьківщині.

ПОКРОВИТЕЛЬКИ: МУЧЕНИЦІ МИНОДОРА, МИТРОДОРА Й НІМФОДОРА

ЖОВТЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб богопосвячені особи розвивали свій 
місіонерський запал і були присутніми серед бідних, тих, хто на 
марґінесі, хто не має голосу.

ПОКРОВИТЕЛЬ: МУЧЕНИК КАЛІСТРАТ

ЛИСТОПАД
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб мова серця та діалогу завжди переважала мову 
зброї.

ПОКРОВИТЕЛЬКА: ПРЕПОДОБНА МАТРОНА

ГРУДЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб особи, які беруть участь у служінні 
віри, знаходили сучасну мову в спілкуванні з культурами.

ПОКРОВИТЕЛЬ: ПРОРОК АВАКУМ
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА СIЧЕНЬ

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб в азіатських країнах християни разом з іншими 
релігійними меншинами могли жити своєю вірою у повній свободі.

За словами Папи, в країнах Азії його найбільше вражає розмаїття наро-
дів, що є спадкоємцями стародавніх культур, релігій і традицій. «На конти-
ненті, де Церква є меншістю, виклик є захопливим».

Не таємниця, що в цьому середовищі антихристиянські настрої поши-
рюються зі швидкістю світла. Цей релігійний націоналізм розпочався в 90-х 
роках і набуває ще більших масштабів сьогодні. Вражає кількість переслі-
дуваних християн в азіатських країнах. Хоч кількість смертельних випадків 
і зменшилася, проте зростає гноблення, насильство, дискримінація та мар-
ґіналізація християн.

Глава Католицької Церкви стверджує: «Ми повинні підтримувати діалог 
між релігіями та культурами. Діалог  – це суттєвий елемент місії Церкви в 
Азії». Папа закликає до молитви за християн в країнах Азії, щоби вони разом 
з іншими релігійними меншинами могли жити своєю вірою у повній свобо-
ді. Молімося за те, щоби християни в азіатських країнах мали можливість 
свідчити Христа на місці їх праці та проживання, реалізуючи право вільно 
сповідувати свою релігію.

Під час переслідування християн рим-
ського Імператора Декія погани ув’язнили 
Теодула, Сатурніна, Євпора, Евніміяна, Зоти-
ка, Клеомена, Агатона, Василіда і Евариста. 
Після жахливих тортур їх привели на суд до 
столиці Гортині.

Коли вони відмовилися принести жерт-
ву поганському божкові Юпітерові, старо-
ста наказав їх жорстоко тортурувати. Вірні 
Христові борці свою муку терпіли з радістю, 
а поганам говорили: «Ми готові краще тися-
чу разів умерти, ніж стати ідолопоклонни-
ками». У 250 році всі вони прославили Бога 
мученицькою смертю. Мощі святих мучени-
ків пізніше перенесли до Рима.

о. Домінік НАЛИСНИК, ЧСВВ
заступник головного редактора

ПОКРОВИТЕЛI: КРИТСЬКI МУЧЕНИКИ
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМIР НА ЩОДЕНЬ СIЧНЯ

Ч
И

С
Л

О

Д
ЕН

Ь

ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 пн Мч. Боніфатія за сестер-монахинь

2 вт Передсвяття Різдва Христового
Сщмч. Ігнатія Богоносця за любов до людей інших національностей

3 ср Мц. Юліяни за мир у світі
4 чт Вмц. Анастасії за полонених в АТО

5 пт 10-х мчч. Критських за переміну й навернення 
відпалих від Церкви Христової

6 сб Навечір’я Різдва Христового. Прпмц. Євгенії за самотніх і одиноких людей

7 нд ⊕ РІЗДВО ХРИСТОВЕ за працівників релігійних крамниць

8 пн ⊕ Собор Пресвятої Богородиці і св. Йосифа 
Обручника за екуменічні зустрічі

9 вт Первомч. і архідиякона Стефана за злагоду в родинах

10 ср Мчч., спалених у Нікомидії за самогубців

11 чт Св. дітей, убитих у Вифлеємі; прп. Маркела за молоді подружжя

12 пт Мц. Анісії; прп. Зотика, пресвіт. за науковців

13 сб Віддання Різдва Христового
Прп. Меланії Римлянки за студентів, за безхатченків

14 нд ⊕ Обрізання ГНІХ і св. Василія Великого за сектантів, за їхнє повернення у лоно Церкви

15 пн Передсвяття Богоявлення. Св. Сильвестра, Папи за узалежнених від алкоголю

16 вт Прор. Малахії; мч. Гордія за єдність у нашому народі

17 ср Собор 70 апп.; прп. Теоктиста, ігумена за християнські спільноти

18 чт Навечір’я Богоявлення. Мчч. Теопемпта й Теони за мирян, які допомагають поширювати Слово Боже

19 пт ⊕ БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ за належне приготування 
до прийняття Святих Тайн

20 сб Собор св. Івана Хрестителя за створення будинків сімейного 
типу і ліквідацію дитбудинків

21 нд Прп. Юрія Хозевіта; прп. Домініки; 
іспов. Еміліяна за братерство і злагоду

22 пн Мч. Полієвкта за Європу

23 вт Сщмчч. Пратулинських; Св. Григорія Ніс.; 
прпп. Дометіяна і Маркіяна за місіонерів

24 ср † Прп. Теодосія Великого за розвиток сільського господарства

25 чт Мц. Татіяни за подолання корупції в державі

26 пт Мчч. Єрмила і Стратоніка за померлих рідних і близьких

27 сб Віддання Богоявлення
Прпмчч. Отців, убитих у Синаї за знедолених і обділених щастям

28 нд Прпп. Павла Тебського та Івана Кущника за християнську поміркованість для всіх вірних
29 пн Поклоніння кайданам св. ап. Петра за християнське розуміння інтимних стосунків
30 вт † Прп. Антонія Великого за навернення грішників
31 ср Свв. Атанасія і Кирила, архієпп. Олександрійських за пілотів
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«ЗРОЗУМІТИ СУТЬ ПОСВЯТИ 
НАШИХ ЧИНІВ І ЗГРОМАДЖЕНЬ», – 

ПРОТОАРХІМАНДРИТ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ 
ПРО МІЖНАРОДНУ АСАМБЛЕЮ ЧЕРНЕЧИХ НАСТОЯТЕЛІВ УГКЦ

19 вересня завершилася І Між-
народна асамблея вищих насто-
ятелів і настоятельок спільнот 
богопосвячених осіб УГКЦ. У цій 
зустрічі брали участь і василіян-
ські настоятелі, між якими – Про-
тоархімандрит Василіянського 
Чину св. Йосафата о. Ґенезій Віо-
мар. З цього приводу він поділив-
ся кількома важливими думками.

Отець Протоархімандрит, го-
ворячи про пам’ятні моменти 
асамблеї, зазначив: «Мені при-
ємно було зауважити, що ця зу-
стріч постійно звертала увагу на 
духовний аспект богопосвячено-
го життя, тобто відчувалося праг-
нення учасників дійти до джерел 
та зрозуміти суть посвяти наших 
Чинів і Згромаджень. Головний 
акцент поставлено на тому, щоб 
усі богопосвячені особи були ав-
тентичними свідками, що вияв-

ляють любов, милосердя і радість 
спілкування, іншими словами  – 
випромінюють самого Бога».

Що стосується викликів тепе-
рішнього часу, то генеральний 
настоятель Василіянського Чину 
підкреслив: «Сьогоднішній світ 
явно шукає правдиві цінності, а 
богопосвячені особи своїм жит-
тям і молитвою, а також прикла-
дом, зможуть усім людям, а осо-
бливо молоді, вказати ці цінності».

Розповідаючи про виклики, 
що постають перед Василіян-
ським Чином, о. Ґенезій наголо-
сив: «Найкращим вкладом Чину 
у відповідь на виклики сьогоден-
ня є чимраз серйозніше погли-
блювати свою харизму згідно з 
настановами своїх засновників, 
щоб могти бути світилами також 
у Церкві на спасіння людського 
роду. Інший виклик  – це відкри-
тість Чину до діалогу не тіль-
ки всередині спільноти, але й у 
масштабі цілої Церкви, уника-
ючи секуляризму. Йдеться і про 
поглиблення й участь у постійній 
формації. Воднораз необхідна 
повсякчасна щира молитва, ор-
ганічно пов’язана з діяльністю, 
що не повинна всеціло охоплю-
вати чернече життя»,  – підсуму-
вав ієромонах.
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ПРОЩА ДО МОНАСТИРЯ В ПОКОТИЛІВЦІ 
З НАГОДИ ХРАМОВОГО СВЯТА 

ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
У суботу й неділю 14–15 жовтня 

2017 року відбулася проща духо-
венства і вірних Харківського ек-
зархату УГКЦ до Покотилівського 
василіянського монастиря По-
крови Пресвятої Богородиці. Це 
вже друга проща греко-католи-
ків, яка проводиться з благосло-
вення преосвященного владики 
Василія Тучапця, ЧСВВ, екзарха 
Харківського, з Харкова до Поко-
тилівки.

Організаторами цьогорічної 
прощі стали молодіжна спіль-

нота «Квіти Слобожанщини» і 
голова Катехитичної комісії Хар-
ківського екзархату сестра Гри-
горія Костів, ЗСЙ. Шлях прочан 
пролягав від храму св. Миколая 
Чудотворця (Харків) до Святопо-
кровського монастиря отців ва-
силіян (смт Покотилівка).

Цього року метою прощі було 
через заступництво Пресвятої 
Богородиці випросити у Бога 
для України та українського на-
роду мир, єдність і любов. У про-
щі взяли участь понад 100 осіб 

ВАСИЛІЯНСЬКОМУ ФОНДУ ДОПОМОГИ – 20 РОКІВ!
ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ ВСІМ УЧАСНИКАМ, 
ЗАВДЯКИ КОТРИМ, ДОБРА НОВИНА ЗВІЩАЄТЬСЯ 

НА СХОДІ УКРАЇНИ!
О. ЙОАН ШКОЛИК, ЧСВВ

ПРОТОІГУМЕН ПРОВІНЦІЇ НАЙСВЯТІШОГО СПАСИТЕЛЯ В УКРАЇНІ
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з різних куточків країни. Вона 
об’єднала також людей різного 
віку: наймолодшій учасниці було 
7 років, а найстаршій – 77.

Розпочалося паломництво у 
суботу, 14 жовтня, Архієрейською 
Літургією о 8:00 у храмі святих 
верховних апостолів Петра і Пав-
ла катедрального собору святого 
Миколая Чудотворця у Харкові 
(вул. Гвардійців-Широнінців, 11). 
Після закінчення Святої Літур-
гії владика Василій благословив 
прочан та разом із ними пройшов 
частину дороги через Харків.

Вирушивши від катедрально-
го собору, проща попрямувала 
через мікрорайон Салтівку до 
вул.  Балканської, де розташова-
ний монастир святого Івана Пав-
ла  ІІ Згромадження Сестер свя-
того Йосифа Обручника, і першу 
зупинку мала в цьому монастирі. 
Тут відбулася спільна молитва пе-
ред мощами блаженних преподо-
бномучениць Олімпії і Лаврентії, 
Згромадження святого Йосифа.

Після цього прочани далі ви-
рушили в подорож, супроводжу-
ючи свої кроки словами молитов 
і релігійних пісень. Дорогою зро-
били ще одну зупинку, щоб трохи 
перепочити та підкріпитися.

Під вечір, після майже ціло-
денної ходи, прочани прибули 
до Святопокровського василіян-
ського монастиря, де їх привітав 
та запросив до храму настоятель 
ієромонах Йосиф Щур, ЧСВВ. 
Після цього Велику Вечірню з 

Литією у монастирському храмі 
очолив владика Василій у спів-
служінні з о. Миколаєм Мико-
совським, ЧСВВ, який від почат-
ку був учасником прощі.

Нічні чування, які тривали до 
4-ї години ранку, провів о. Севас-
тіян Бондаренко, ЧСВВ.

О 10:00 в неділю, 15 жовтня, 
розпочалася воскресна Утре-
ня, яку відслужив настоятель 
монастиря о. Йосиф Щур, а об 
11-й год. на подвір’ї перед входом 
до храму священнослужителі, 
парафіяни й гості вітали владику 
Василія, екзарха Харківського, 
який очолив урочисту Архієрей-
ську Святу Літургію. З владикою 
співслужили: настоятель Свя-
топокровської обителі о. Йосиф, 
настоятель василіянської оби-
телі у Званівці о. Павло Федусів, 
ЧСВВ, священики Харківського 
екзархату: о. Андрій Насінник, 
о. Віктор Мартиненко, о. Максим 
Кролевський, о. Олег Рибчак, ди-
якон Юрій Целеп та інші.

Після Літургії владика Васи-
лій подякував за спільну молит-
ву всім парафіянам, гостям та 
добродіям, уділив своє архієрей-
ське благословення та покропив 
усіх освяченою водою.

Продовжилися святкування 
на подвір’ї обіч храму пісенним 
привітанням дітей та обідом, під 
час якого всі учасники свята час-
тувалися смачною покровською 
кашею, яку приготували п. Дмит-
ро Шевченко та інші парафіяни.
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ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК ХРИСТА ЦАРЯ 
ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ 400-ЛІТТЯ 

ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

У неділю, 29 жовтня, в монасти-
рі й парафії Царя Христа в Івано-
Франківську (вул. Незалежності, 
181) відбулися урочисті святкуван-
ня з нагоди храмового празника та 
відзначення ювілею 400-ліття Васи-
ліянського Чину Святого Йосафата.

Перед тим у парафії відбуло-
ся кількаденне приготування: 
починаючи від Святої Літургії 
ввечері у четвер, 26 жовтня, у 
церкві відбувалися парафіяльні 
реколекції в рамках підготовки 
до храмового свята й відзначен-
ня ювілею Чину, провідником 
яких був о. Юліан Хомечко, ЧСВВ, 
з монастиря святого Василія Ве-
ликого в Луцьку; багато вірних 

приступили до святих Тайн По-
каяння та Пресвятої Євхаристії.

У сам день свята об 11-й год. в 
монастирському храмі була від-
служена Архієрейська Свята Лі-
тургія, а о 16-й год. парафіяни 
та гості відвідали театрально-
мистецьку академію «Вірність. 
Жертва. Місія» до 400-ліття Ва-
силіянського Чину Святого Йо-
сафата в музично-драматичному 
театрі ім. Івана Франка.

Свято Христа Царя відносно 
нове в літургійному календарі Ка-
толицької Церкви різних обрядів, 
його встановив Папа Пій ХІ на за-
кінчення ювілейного 1925  року 
енциклікою, яка була оголошена 
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11  грудня того ж року. Це свято 
зосереджує увагу на особі Ісуса 
Христа Божого Сина – Царя сла-
ви. Він, Божий Син і Цар всесвіту, 
разом із Отцем і Святим Духом, 
є володарем всього за своїм бо-
жеством, а водночас є нащад-
ком царської династії Давида, за 
людською природою. Месіанські 
пророцтва представляють Хрис-
та як справедливого і перемож-
ного царя, а водночас смиренно-
го, який «оголосить мир народам, 
і влада його буде від моря аж до 
моря, ... до кінців землі» (Зах.  9, 
9–10), а книги Нового Завіту на-
голошують, що Христове цар-
ство – не з цього світу (Йо. 18,36), 
проте воно наблизилося з Його 
приходом і його учасником мож-
на стати, покаявшись і вірячи 
в Євангеліє (Мр 1,15). Царство 
Боже, а отже Царство Ісуса Хрис-
та, стає дійсністю при посеред-
ництві Церкви, спільноти, зібра-
ної в ім’я Пресвятої Тройці, яка 
молиться до Бога Отця: «Нехай 

прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя як на небі, так і на землі...».

У суботу, 28 жовтня, з нагоди 
храмового празника Царя Хрис-
та і в рамках відзначення ювілею 
400-ліття Василіянського Чину 
Святого Йосафата була відслужена 
урочиста Велика Вечірня з Литією.

Святкове богослуження очолив 
преосвященний владика Йосафат 
Мощич, МЗСА, номінований прав-
лячим єпископом Чернівецької 
єпархії УГКЦ. З ним співслужив 
о. Йосафат Хаймик, ЧСВВ, ігумен 
монастиря Царя Христа, і парох 
однойменної парафії.

Центральною подією неділі 
була урочиста Божественна Лі-
тургія, яку очолив преосвящен-
ний владика Йосафат Мощич, 
звернувшись до святочної гро-
мади із словом привітання і на-
вчання. З ним співслужили: рек-
тор Івано-Франківської духовної 
семінарії о. Олесь Будзяк, насто-
ятель катедрального собору Во-
скресіння Господнього в Івано-
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Франківську о. Юрій Новицький, 
протоігумен Провінції Святого 
Миколая в Україні (на Закарпат-
ті) о. Андрій Белеканич, ЧСВВ, та 
численні ієромонахи василіяни.

Урочистості цього дня завер-
шилися театрально-мистецькою 
академією в Музично-драматично-
му театрі ім. Івана Франка, яка роз-
почалася о 16-й год. Велика зала 
ледь вмістила охочих побувати на 
цій урочистій академії під на-
звою «Вірність. Жертва. 
Місія», яка відбулася 
в рамках відзна-
чення храмово-
го свята Христа 
Царя, що його 
у парафії при 
монастирі отців 
василіян в Іва-
но-Франківську 
традиційно свят-
кують в останню 
неділю жовтня.

Цьогорічний праз-
ник збігся з відзначен-
ням 400-річчя Василіян-
ського Чину. Саме навколо цього 
ювілею підготовлено програму 
святкової академії. До вітань па-
рафії та монастиря долучилися 
художні професійні та аматорські 
колективи, відомі далеко за межа-
ми Прикарпаття й України. Деякі з 
них діють безпосередньо на пара-
фії Царя Христа. Це хори: «Канте-
мус», «Осанна», «Істина», дитячий 
парафіяльний хор «Божі ангеля-
та», вокальне тріо «Жива вода». Їх 
виступи викликали захоплення 

у глядачів свята. Вітали парафіян 
та гостей також колективи Івано-
Франківської обласної філармонії: 
учні балетної школи імені Іри Ма-
ланюк, академічний камерний хор 
«Гармонія нобіле» (солісти – Окса-
на Кречко, Олександр Семчук).

Крім того, до святкової концерт-
ної програми долучилися Муніци-
пальний камерний хор «Галицькі 
передзвони» і квартет бандуристів 

«Гердан» Прикарпатського 
національного універ-

ситету ім. Василя Сте-
фаника.

Присутні на 
святі мали змогу 
ознайомитися з 
діяльністю Ва-
силіянського 
Чину Святого 
Йосафата (інша 

назва – Чин Свя-
того Василія Ве-

ликого) та з його 
історією, що їх май-

стерно проілюстрували 
студенти інституту мистецтв 

Прикарпатського національного 
університету Андрій Дівончук, Во-
лодимир Семків, Богдан Романюк 
і керівник театру «Сучасник» Го-
роденківського районного палацу 
культури Роман Дронюк. На завер-
шення ігумен монастиря і парох 
храму Царя Христа отець Йосафат 
Хаймик подякував усім, хто взяв 
участь в організації цієї урочистої 
академії й таким чином наблизив 
для його учасників зміст 400-річ-
ного ювілею Василіянського Чину.

«Царюй між 
нами, Князю мира, 

по наших селах
і містах! Пануй 

в державах і родинах, 
і прав у серцях і умах!» – 

співає Церква гімн 
Цареві Христові.
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ЮВІЛЕЙНІ ВІДВІДИНИ БРАТІВ-СТУДЕНТІВ 
ВАСИЛІЯНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ДУХОВНИХ СЕМІНАРІЙ УГКЦ
Ювілейний рік Василіянського 

Чину св. Йосафата є важливою на-
годою пригадати минуле Чину і його 
вклад у розбудову Церкви. Це озна-
йомлення проводилося на академіч-
ному й парафіяльному рівнях, про 
що свідчать наукові конференції та 
реколекції, проведені при василіян-
ських парафіях.

Крім того, ректор і брати-студенти 
Василіянського інституту філософ-
сько-богословських студій ім. митро-
полита Йосифа Велямина Рутського 
на запрошення ректорів семінарій 
УГКЦ провели декілька візитів до 
духовних закладів.

Мета цих відвідин – презентація ми-
нулого й сьогодення Чину св. Василія 
Великого, який впродовж історії був 
інтегральною частиною Української 
Греко-Католицької (Унійної) Церкви і 
працював для її блага і розвитку. Крім 
того, такі братні зустрічі стали чудо-
вим моментом радісного спілкування 
у семінарійному колі майбутніх свя-
щеннослужителів.

Перша зустріч відбулася у Львів-
ській духовній семінарії Святого 
Духа. Відвідини розпочалися мо-
литвою Вечірні у каплиці духовної 
семінарії. Вечірню відслужив духів-
ник семінарії о. Іван Дулиба, а після 
спільної вечері в актовій залі семіна-
рії проведено зустріч, на початку якої 
мали слово о. Іван Дулиба та ректор 
Василіянського інституту о.  Панте-
леймон Трофімов, ЧСВВ. Після цього 
відбулося знайомство семінаристів 
цього вищого духовного навчаль-
ного закладу з монашим життям, 
життєписом законодавця чернецтва 

св. Василія Великого, внеском у роз-
виток Чину митрополита Йосифа 
Велямина Рутського, св. Йосафата й 
інших видатних ченців-василіян.

Історичну презентацію, яку пред-
ставив брат Яків Шумило, ЧСВВ, су-
проводжували виступи хору «Deisis» 
студентів Василіянського інституту і 
деяких братів, які під акомпанемент 
музичних інструментів виконали піс-
ні про відомих ченців та інших осіб, 
пов’язаних з історією Чину Святого 
Василія Великого. Під час розповіді-
презентації представлено історію й 
тих чотирьох василіянських монасти-
рів, які в різний час існували у Льво-
ві. Крім того, було згадано про період 
тимчасового проводу ченців-василіян 
під керівництвом ректора о. Теодосія 
Галущинського, ЧСВВ, у Львівській 
духовній семінарії у 1920–1925 рр.

Наприкінці зустрічі о. Іван Дулиба, 
духівник семінарії, подякував братам-
василіянам та ректорові ВІФБС о. Пан-
телеймону Трофімову за можливість 
глибше пізнати історію становлення 
та розвитку Василіянського Чину.

А в середу, 11 жовтня 2017 року, 
брати-студенти Василіянського ін-
ституту в Брюховичах разом із ректо-
ром відвідали Дрогобицьку духовну 
семінарію блаженних священному-
чеників Северина, Віталія і Якима. 
На початку о. д-р Мирон Бендик, рек-
тор ДДС, привітав гостей із 400-літ-
тям Василіянського Чину і передав 
слово о. Пантелеймону, який і розпо-
чав презентацію. Всі присутні у залі 
мали можливість не лише почути 
про історію заснування та розвитку 
Василіянського Чину, а й послухати 
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духовні твори у виконанні монашого 
хору студентів «Deisis».

Під час презентації не оминули 
увагою і постаті п’ятьох монахів-
василіян, які прославилися своїм 
подвижництвом і вірністю Христо-
вій Церкві у ХХ столітті: блаженних 
дрогобицьких священномучеників 
Северина, Якима й Віталія, покро-
вителів Дрогобицької духовної семі-
нарії, а також блаженних священно-
мучеників Йосафата Коциловського 
й Павла Гойдича. У розповіді було 
також згадано про василіянські мо-
настирі на Дрогобиччині й у самому 
місті, описано їх діяльність.

Уже у вівторок, 24 жовтня, Терно-
пільська вища духовна семінарія ім. 
патріарха Йосифа Сліпого приймала 
у себе в гостях братів-студентів Васи-
ліянського інституту з Ювілейною 
презентацією про Василіянський 
Чин. На початку зустрічі ректор 
ВІФБС о. Пантелеймон Трофімов, 
ЧСВВ, наголосив на важливості цьо-
го ювілейного року, приуроченого не 
тільки 400-літтю Чину св. Василія Ве-

ликого, а ще й 380-й річниці з дня від-
ходу до вічності Київського митропо-
лита Йосифа Велямина Рутського, 
що ініціював був процес реформи 
монашества Київської митрополії.

Далі брати-студенти за допо-
могою презентації та виконання 
музичних творів донесли присут-
нім інформацію про витоки Чину, 
його минуле й сьогодення. Особли-
ву увагу було звернено на постать 
св. Йосафата й інших відомих пред-
ставників василіянського монаше-
ства. Наприкінці зустрічі ректор 
Тернопільської духовної семінарії 
о. Іван Римар подякував ченцям 
за радісний і з користю проведе-
ний час та запросив усіх на спільну 
братню вечерю.

У майбутньому брати-студенти 
планують відвідати Київську й Іва-
но-Франківську духовні семінарії, 
щоб розповісти про важливі періоди 
історії Церкви, обмінятися досвідом 
і поділитися цікавими моментами у 
процесі підготовки до майбутнього 
душпастирського служіння.



грудень 2017

18
український

католицький
часопис 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА СЛУЖІННЮ ВАСИЛІЯНСЬКОГО

ЧИНУ НА БІЛОРУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
У суботу, 4 листопада 2017 року, в Ба-

рановичах (Білорусь), у католицькому 
Катехитичному коледжі імені Зигмун-
та Лозинського відбулася Міжнародна 
наукова конференція «Митрополит 
Йосиф Велямин Рутський і його ре-
форма східнослов’янського монаше-
ства. Служіння Василіянського Чину 
на білоруських землях 1617–2017».

Вона проходила під патрона-
том єпископа Пінського Антонія 
Дзям’янка і Апостольського візита-
тора для греко-католиків Білорусі 
Архімандрита Сергія Гаєка.

Наукову підтримку конференції 
надали Генеральний архів Василіян-
ського Чину в Римі, Центр наукових 
досліджень «Collegium Suprasliense» в 
Супраслі (Польща) і Духовний центр 
«Synergeia pro Oriente Christiano» в 
Барі (Італія).

Участь у конференції взяли як ві-
тчизняні (білоруські), так і закордон-
ні науковці (з Італії, Польщі, України, 
Росії), духовні особи, в тому числі свя-
щеники й монахи-василіяни. На захо-
ді були присутні представники Бара-
новицького державного університету, 
місцевої влади й громадськості.

З привітальним словом до учас-
ників конференції звернувся дирек-
тор Коледжу священик Юрій Дрозд. 
Від імені Барановицького держав-
ного університету всіх присутніх 
привітав проректор з наукової робо-
ти Володимир Клімук.

Тематика виголошених на кон-
ференції доповідей охоплювала ши-
рокий спектр питань, пов’язаних 
із діяльністю митрополита Йоси-
фа Велямина Рутського та історією 
Василіянського Чину на білорусь-
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ких і українських землях. Зокрема, 
доктор Антоніо Калізі (Барі, Італія) 
і протоієрей доктор Стефан Батрух 
(Люблін, Польща) у своїх доповідях 
проаналізували навчання св. Ва-
силія Великого про християнське 
духовне життя, що лежить в основі 
монашої традиції василіян.

Один із головних дослідників 
життя й діяльності митрополита 
Рутського ієромонах Порфирій Під-
ручний (Рим, Італія) у своїй доповіді, 
надісланій на конференцію, розгля-
нув, які ідеї щодо реформи монаше-
ства у Східній Церкві запропонував 
у свій час Йосиф Рутський і якою мі-
рою ці ідеї зреалізовано.

Велике зацікавлення викликав 
виступ білоруського дослідника, 
кандидата історичних наук, заступ-
ника директора НАРБ Дениса Лі-
сейчикова. На підставі нових архів-
них документів він зробив спробу 
реконструювати молоді роки жит-
тя митрополита Йосифа, вказавши 
при цьому на низку міфів, що по-
бутують в історіографії, пов’язаних 
з його біографією. Греко-католиць-
кий священик отець Євген Усошин 
присвятив свою доповідь питанню 
ролі василіян в історії Мінська.

Кілька наукових виступів при-
свячено освітній діяльності васи-
ліян. Доктор Радослав Доброволь-
ський (Супрасль, Польща) розповів 
присутнім про василіянські освітні 
школи на території Гродненської 
губернії в 1795–1839 рр. Білорусь-
кий науковець, кандидат історичних 
наук Вадим Аніпярков з Інституту іс-
торії НАН (Мінськ) виступив з допо-
віддю на тему: «Василіянські школи 
в рапортах генеральних інспекторів 
Комісії національної освіти Речі По-
сполитої: 1782–1792 рр.».

Український дослідник ієромо-
нах Єронім Грім, ЧСВВ, із Василіян-
ського інституту філософсько-бого-
словських студій (Львів, Брюховичі) 
у своєму виступі розглянув так зва-
ну Добромильську реформу василі-
ян 1882 р., внаслідок якої діяльність 
Чину значно пожвавилася. Про го-
ловні висновки досліджень, які про-
водить міжнародний Центр вивчен-
ня спадщини Василіянського Чину 
«Collegium Suprasliense» в Супраслі, 
повідомив професор доктор Маріуш 
Земло (Білосток, Польща).

Останньою була виголошена до-
повідь ієромонаха Корнилія Яремака 
з василіянського монастиря у Львові 
про сучасний стан Чину та головні 
напрямки діяльності василіян у світі.

Конференція в Барановичах ста-
ла добрим майданчиком для обміну 
думками та ґрунтовного осмислен-
ня в дружній атмосфері виголоше-
них на ній доповідей. Учасники мали 
можливість поставити доповідачам 
запитання та провести обговорення.

Необхідно відзначити привітність 
і гостинність керівництва Катехи-
тичного коледжу імені Зигмунта Ло-
зинського, на базі якого відбувалася 
конференція, й чудову її організацію.

Завершилася конференція Свя-
тою Месою, яку відслужив єпис-
коп Пінський Антоній Дзям’янко. 
У своїй проповіді він звернув увагу 
присутніх на духовну велич поста-
ті митрополита Йосифа Велямина 
Рутського і порівняв його з відомим 
католицьким святим Карлом Боро-
меєм, пам’ять якого (за римо-като-
лицьким календарем) звершувала-
ся в цей день – 4 листопада.

За результатами конференції в 
найближчій перспективі планується 
видання збірника наукових статей.
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НОВІ СВЯЩЕНИКИ У ПРОВІНЦІЇ 
НАЙСВЯТІШОГО СПАСИТЕЛЯ
У неділю, 5 листопада, у Крехівському монастирі св. Миколая відбу-

лися ієрейські свячення чотирьох дияконів василіян з рук владики Ва-
силія Тучапця, екзарха Харківського.

Божественну Літургію разом з 
владикою Василієм співслужили: 
Протоігумен Провінції Найсвяті-
шого Спасителя о. Йоан Школик, 
ЧСВВ, члени Провінційної упра-
ви, настоятелі та численні ієро-
монахи василіяни. Богослужіння 
супроводжував спів чоловічого 
монашого хору «Deisis». У  своїй 
гомілії Архієрей, роздумуючи над 
Євангелієм, зосередився на рисах 
Христових служителів. «Господь в 
незбагненний і дивний спосіб ви-

бирає собі слуг, апостолів», – наго-
лосив проповідник. Говорячи про 
дияконів, які стали кандидатами 
до священства, владика зазначив: 
«Від сьогодні вони також стануть 
на шлях активного служіння Гос-
подеві», щоб проповідувати слі-
дом за Христом Добру Новину про 
Царство Боже. Він сказав: «Коли 
апостол Павло звертається до сво-
го учня Тимотея, то пригадує йому, 
щоб він був прикладом і зраз-
ком для вірних у слові, поведінці, 
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любові та чистоті. Апостол перера-
ховує ці найважливіші риси апос-
тола, священика. Каже, щоб не 
занедбувати цього дару, який був 
наданий через покладання рук».

Далі владика Василій пригадав 
про 400-літній ювілей від рефор-
ми монашества Київської митро-
полії, яку здійснив митрополит 
Йосиф Велямин Рутський. «Саме 
від цього часу розпочинається від-
родження чернечого життя в на-
шій Церкві, а також відродження 
й нашого народу». Говорячи про 
повчальне слово св. Йосафата, 
проповідник підкреслив: «До-
бре життя священика є успішною 
проповіддю для людей». На завер-
шення Архієрей закликав моли-
тися за дияконів, які мають стати 
священиками, словами: «В сьогод-
нішній спільній молитві просімо, 
щоб Господь зіслав на них свою 
благодать і щоб вони були ревни-
ми Христовими учнями у своєму 
служінні та священичому житті».

Після Великого входу на Боже-
ственній Літургії відбулися ієрей-
ські свячення дияконів: Павла 
Долішнього, ЧСВВ, Романа Яким-
ця, ЧСВВ, Марка Федака, ЧСВВ, 
та Еміляна Ничака, ЧСВВ. Після 
рукоположення ченці стали слу-
жителями Церкви, отже вони 
розділяють тепер місію і владу 
Христа – Пастиря, також звершу-
ючи богослужіння, зокрема євха-
ристійні.

На завершення Літургії з уст 
владики, новоєреїв і Протоігумена 
линули подяки Богові, батькам та 
всім, хто спричинився до цього ра-
дісного моменту Господньої ласки, 
яка зійшла на чотирьох ченців, що 
стали новими співпрацівниками у 
Христовому винограднику.

Вітаємо нових ієромонахів та 
бажаємо їм зростання у святості, 
плідного служіння на славу Божу 
та палкої проповіді Божого Цар-
ства словом та прикладом свого 
життя.
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10–12 листопада 2017 р. у Васи-
ліянському монастирі у Вільнюсі 
(Литва), відбулися святкування юві-
лею Василіянського Чину св. Йоса-
фата.

Очолив святкові заходи та бо-
гослужіння Глава УГКЦ Блажен-
ніший Святослав (Шевчук). Разом 
із Главою УГКЦ у святкуванні взя-
ли участь: Кир Василій (Тучапець), 
ЧСВВ  – Екзарх Харківський, Прото-
архімандрит Василіянського Чину 
св. Йосафта Всесвітліший отець 
Ґенезій Віомар, ЧСВВ, Настоятель 

Василіянського монастиря у Віль-
нюсі о. Вінкентій Пелих, ЧСВВ, Про-
тоігумени Василіянських Провінцій: 
о. Йоан Школик, ЧСВВ (Провінція 
Найсвятішого Спасителя в Україні), 
о. Миколай Козіцький, ЧСВВ (Про-
вінція Покрови Пресвятої Богоро-
диці у Польщі), о. Андрій Белеканич, 
ЧСВВ (Провінція св. Миколая в Укра-
їні), ректор Василіянського інституту 
філософсько-богословських студій 
(Львів–Брюховичі) о. Пантелеймон 
Трофімов, ЧСВВ, а також настоятелі 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЮ 
ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ 

СВ. ЙОСАФАТА У ВІЛЬНЮСІ (ЛИТВА)
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та ієромонахи з різних василіянських 
монастирів.

10 листопада відбулася зустріч із 
першим віце-спікером Сеймасу Ли-
товської Республіки Рімою Башкене 
у Сеймасі ЛР. У зустрічі взяли участь 
Блаженніший Святослав, Владика 
Василій, отці василіяни та віце-спі-
кер Сеймасу ЛР Арвідас Некрошюс, 
голова Комітету з питань соціально-
го захисту та зайнятості Сеймасу ЛР 
Альгірдас Сісас, голова Комітету з 
питань безпеки й оборони Сеймасу 
ЛР Вітаутас Бакас, заступник голо-
ви Комітету з закордонних справ 
Егідіюс Варейкіс, член Комітету з 
закордонних справ, голова підко-
мітету з трансатлантичних зв’язків 
та демократичного розвитку Жигі-
мантас Павільоніс. У зустрічі взяв 
участь Посол України в ЛР Володи-
мир Яценківський.

Того ж дня з нагоди Ювілейно-
го року 400-ліття Василіанського 
Чину св. Йосафата у Литовському 
державному історичному архіві від-
булося урочисте відкриття вистав-
ки історичних документів з історії 
Чину. У заході, який привернув зна-
чну увагу литовської громадськості, 
взяли участь, зокрема, представни-
ки делегації УГКЦ на чолі з Блажен-
нішим Святославом, Міністр культу-
ри ЛР Ліана Руокіте-Йонсон, Посол 
України в ЛР з дружиною, представ-
ники Посольства України в ЛР, укра-
їнської громади, дипломатичного 
корпусу, акредитованого в Литві, 
науковці, провідні місцеві ЗМІ.

Цього ж дня у Посольстві України 
в ЛР відбулася дружня зустріч деле-
гації УГКЦ, колективу Посольства, 
представників акредитованого у Лит-
ві дипломатичного корпусу, україн-

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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ської громади Литви та литовської 
громадськості.

11 листопада відбулася урочис-
та церемонія покладання квітів до 
пам’ятника Тарасові Шевченку в 
центрі Вільнюса.

У заході взяли участь, зокрема, Бла-
женніший Святослав, представники 
делегації Української Греко-Католиць-
кої Церкви з України та Святого Пре-
столу, Посол України в ЛР Володимир 
Яценківський з дружиною, представ-
ники Посольства України в ЛР, укра-
їнської громади Литви, литовської 
громадськості, прочани, які прибули 
з України та Польщі з нагоди ювілею, 
представники українських ЗМІ.

У рамках заходу відбулося дружнє 
спілкування Блаженнішого Святос-
лава з представниками української 
громади Литви, лунали Державний 
Гімн України, молитва за нашу дер-
жаву, українські народні пісні.

Того ж дня Глава УГКЦ Блаженні-
ший Святослав та Посол України в ЛР 
В. Яценківський з дружиною взяли 
участь у відкритті виставки стародру-
ків, що зберігаються у фондах Націо-
нальної бібліотеки Литви, під назвою 
«Василіянська друкарня Вільнюса», а 

також у Міжнародному круглому столі 
«Василіянське книговидання у Віль-
нюсі» у Національній бібліотеці Литви, 
до організації якої долучилося По-
сольство України в ЛР.

На заході були присутніми члени 
Комітету з закордонних справ, Голо-
ва підкомітету з трансатлантичних 
зв’язків та демократичного розви-
тку Жигімантас Павільоніс, Прото-
архімандрит Василіянського чину св. 
Йосафата Ґенезій Віомар, директор 
Департаменту культурної спадщини 
при Міністерстві культури ЛР Діа-
на Варнайте, генеральний директор 
Національної бібліотеки Ренальдас 
Гудаускас, широкі кола литовської 
громадськості, української громади 
Литви, представники провідних ли-
товських та українських ЗМІ, а також 
науковці з України, Литви, Польщі, 
Білорусі, зокрема, з Українського 
католицького університету (Львів), 
Вільнюського університету, Віль-
нюської художньої академії, Варшав-
ського університету, Білоруської наці-
ональної бібліотеки.

12 листопада у василіянському 
храмі Пресвятої Тройці була від-
служена Архієрейська Божественна 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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Літургія, яку очолив Блаженніший 
Святослав, з яким співслужили: Ар-
хієпископ Вільнюса Гінтарас Лінас 
Грушас (лит. Gintaras Linas Grušas), 
Кардинал Аудріс Юозас Бачкіс (лит. 
Audrys Juozas Bačkis), Екзарх Харків-
ський Кир Василій Тучапець, ЧСВВ, 
Архімандрит о. Сергій Гаєк, Апос-
тольський візитатор для греко-ка-
толиків Білорусі, Протоархімандрит 
Василіянського Чину св. Йосафата 
о.  Ґенезій Віомар, ЧСВВ, Протоігу-
мени: о. Йоан Школик, ЧСВВ, о. Ми-
колай Козіцький, ЧСВВ, о. Андрій 
Белеканич, ЧСВВ та численні ієро-
монахи-василіяни й інші священики.

Під час Літургії Блаженніший Свя-
тослав виголосив проповідь, у якій на 
основі Євангельського читання пояс-
нив духовний зміст і значення трьох 
ювілеїв, які цього року святкує наша 
Церква: 400 років оновлення древ-
нього монашества Київської Церкви у 
Василіянському Чині, 380-ті роковини 
блаженної кончини Митрополита Ки-
ївського Йосифа Велямина Рутського 

та 150-річчя канонізації на престолах 
Вселенської Церкви святого священ-
номученика Йосафата, адже всі три 
згадані події пов’язані з цим місцем, з 
Василіянським монастирем і храмом 
Пресвятої Тройці у Вільнюсі.

Після подячних промов та юві-
лейного благословення відбулося 
освячення підвального приміщення 
храму, де були віднайдені останки 
місцевих архімандритів.

Після обіду Блаженніший Свято-
слав і учасники ювілейних заходів від-
відали місце вшанування Остробрам-
ської ікони Божої Матері в надбрамній 
каплиці Вільнюса.

Цього дня також відбулася уро-
чиста академія з нагоди Василіян-
ського ювілею у Націоанальній фі-
лармонії Литви.

Джерела: інтернет-сайти 
Провінцій Найсвятішого Спасителя 

і св. Миколая в Україні
Світлини: о. Іпатій Ващишин, ЧСВВ, 

о. Франциск Онисько, ЧСВВ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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 ПОМЕР ВЛАДИКА
АНДРIЙ САПЕЛЯК 
6 листопада на 98-му році життя помер влади-

ка Андрій Сапеляк, єпископ-емерит Української 
Греко-Католицької Церкви.

Народився 13 грудня 1919 року в селі Риш-
кова Воля Ярославського повіту. Він був першою 
дитиною в українській селянській родині Михай-
ла Сапеляка й Агафії Ярош і мав молодших братів 
та сестер: Василя, Емілію, Марію і Ярослава. Його 
батько мав тільки народну освіту, однак в австрій-
ському війську служив у чині підофіцера. Після за-
кінчення Перемишльської гімназії Андрій вступив 
до Згромадження отців салезіян. 29 червня 1949 
року був рукоположений на священика. Вищу 
освіту здобув у Салезіянському університеті в Ту-
рині (Італія), на факультеті канонічного права.

1951 року організував у Франції Українську 
малу семінарію і був її першим ректором.

1961 року о. Андрія іменовано першим єпис-
копом українських вірних в Аргентині, де він тру-
дився 36 років. 

Спочатку владика Андрій був іменований Апостольським візитатором для українців-католи-
ків в Аргентині, а після створення єпархії – Апостольським адміністратором Української като-
лицької єпархії в Аргентині.

1968 року разом із владикою протопресвітером Борисом Арійчуком обраний до керівних 
органів Української центральної репрезентації в Аргентині.

1997 року повернувся в Україну. На 80-му році життя поїхав із пасторальною місією у Верх-
ньодніпровськ Дніпропетровської області, де працював до 2014 року. У 2014 році переїхав до 
Винник під Львовом, де і проживав до останніх днів.

Владика Андрій Сапеляк відомий як діяч Вселенської Церкви: був членом комісії Східних Цер-
ков на II Ватиканському соборі (1962–1966).

Департамент інформації УГКЦ

НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ
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 КАРДИНАЛ МЮЛЛЕР: 
«ЖОДНИХ ВИНЯТКIВ 
У СПРАВI ПРИЧАСТЯ 
ДЛЯ РОЗЛУЧЕНИХ»
«У справі Причастя для розлучених, які 

перебувають у нових зв’язках, не може бути 
жодних винятків», – наголошує кардинал Гер-
хард Мюллер, колишній префект Конгрегації 
науки віри.

В інтерв’ю для італійського видання «La 
Nuova Bussola Quotidana» він рішуче запе-
речив позицію, яку йому приписують щодо 
відкритості на допуск до Причастя осіб, що 
живуть у несакраментальних зв’язках. У та-
кий спосіб було інтерпретовано вступ його 
авторства до книжки італійського політика Рокко Буттільйоне, в якому кардинал по-
лемізує з критиками адгортації «Amoris laetitia».

Кардинал Мюллер зазначив, що своїм текстом на тему «Amoris laetitia» він хотів ста-
ти понад актуальною дискусією щодо цієї адгортації, показуючи, що єдиним критерієм 
інтерпретації папського документа є об’явлена істина – те, що сказав Господь Ісус. А це 
означає, що її можна читати виключно у світлі магістеріуму Церкви. «На жаль, окремі 
єпископи і цілі єпископати пропонують інтерпретацію, що суперечить магістеріуму, до-
пускаючи до таїнств осіб, які невідступно перебувають в об’єктивних ситуаціях важкого 
гріха. Але не у відповідності до цього критерію слід інтерпретувати «Amoris laetitia». 
Сам Папа Франциск називає цю адгортацію томістичною, і тому її слід читати у світлі 
св. Томи Аквінського, який у питанні допуску до Євхаристії відомий своєю догматичною 
позицією та має душпастирське співчуття щодо таких осіб», – додав кардинал Мюллер.

Натомість щодо окремих випадків колишній префект Конгрегації науки віри зазна-
чив, що вони стосуються виключно тих ситуацій, коли існує сумнів щодо важності таїн-
ства, – інформує wiara.pl.

 ПАПА ЗАБОРОНИВ ПРОДАВАТИ 
У ВАТИКАНI ЦИГАРКИ
Стурбований шкодою від тютюнопаління, Папа Франциск заборонив продавати на 

території Ватикану цигарки. Починаючи з 1 січня 2018 року, Ватикан «відмовиться від 
продажу цигарок працівникам», – повідомив речник Ватикану Ґреґ Берк.

«Причина дуже проста: Апостольська Столиця не може долучатися до діяльності, що 
явно шкодить людському здоров’ю», – сказав він. – «Відповідно до даних ВООЗ, кожного 
року куріння стає причиною смерті близько семи мільйонів людей». Як інформує Catholic 
Herald, у 2002 році на території Ватикану було заборонено тютюнопаління в приміщен-
нях офісів та в громадських місцях.
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НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ
Варто зазначити, що від продажу цигарок Ватикан отримує дохід, а вартість їх є ниж-

чою від італійської, оскільки на ватиканському ринку цигарки продавали без оподатку-
вання.  Однак, як зазначив речник Ватикану, «хоча продаж цигарок і є джерелом доходу 
Апостольської Столиці, жоден прибуток не може бути легітимним, якщо він є загрозою 
для життя». Варто зазначити, що на моральному рівні Церква ніколи не визначала ку-
ріння гріхом. Катехизм Католицької Церкви каже, що дар фізичного здоров’я потребує 
«розумної турботи» про тіло, а конкретніше: «Чеснота поміркованості передбачає уник-
нення всякого роду надміру у вживанні їжі, алкоголю, тютюну та медикаментів» (2290).

 ГЕНДЕРНА IДЕОЛОГIЯ: ДАНIЯ 
I ВЕЛИКА БРИТАНIЯ ВИСТУПИЛИ
ПРОТИ ТЕРМIНА «ВАГIТНА ЖIНКА»

Уряди Великої Британії і Данії рекомендували Раді ООН 
з питань прав людини відмовитися від вживання терміна 
«вагітна жінка», оскільки, на переконання урядовців, така 
термінологія ображає трансгендерних осіб. Натомість поса-
довці рекомендують Раді ООН вживати термін «вагітна осо-
ба», – повідомляє Narod.hr.

У Великій Британії в системі охорони здоров’я вже запро-
ваджується скасування термінів «вагітна жінка» і «майбутня 
мама», натомість запроваджується термін «вагітна особа».

 АМЕРИКАНСЬКИЙ CПИСКОП ПIДТВЕРДИВ 
ПОЗИЦIЮ CПАРХII ПРО ЗАБОРОНУ 
ХРИСТИЯНСЬКОГО ПОХОРОНУ ДЛЯ ГЕIВ
Правлячий Архієрей Медісонської римо-католицької єпархії (штат Вісконсин) пре-

освященний владика Роберт Морліно, попри жорсткий тиск ЗМІ, вчергове підтвердив 
неможливість християнського похорону для нерозкаяних гомосексуалістів, зазначив-
ши, що така заборона є безпосереднім вченням Церкви, – повідомляє LifeSite.

У жовтні цього року владика Морліно видав розпорядження, зверненне до 
священиків Медісонської єпархії, в якому зазначено, що «одружені» і нерозкаяні 
гомосексуалісти не можуть бути поховані за християнським обрядом, оскільки це су-
перечить Кодексу канонічного права, канону 1184.

Після цього розпорядження єпископ Морліно опинився під шквалом нападів з боку 
ЗМІ та ЛГБТ-спільноти. Незважаючи на неймовірний тиск, владика Морліно у коментарі 
для EWTN підтвердив свою позицію у цьому питанні.
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 ВАТИКАН ВIДМОВИВ В АКРЕДИТАЦII 
ПОСЛУ-МАСОНУ
Ватикан відмовив в акредитації новому послу Лівану. Як пише ліванська газета 

«L’Orient-Le jour», причиною цього рішення стало те, що Джонні Ібрагім є членом масон-
ської ложі. Відмова Святого Престолу була озвучена під час зустрічі Папи Франциска з 
прем’єр-міністром Лівії Саадом Харірі 13 жовтня, проте ЗМІ повідомили про це на два 
тижні пізніше. Кандидатуру Джонні Ібрагіма на пост посла у Ватикані уряд Лівану за-
твердив ще 21 липня, однак протягом наступних трьох місяців Папа так і не прийняв на 
аудієнції дипломата, що де-факто означає відмову в агремані.

 «ПАПУ МОЖЕТЕ ЛИШИТИ, АЛЕ ХРЕСТ УСУНЬТЕ»
Завершилася так звана справа про хрест, яка тривала у Франції з 2006 року. Судо-

вим рішенням від 25 жовтня 2017 р. постановлено усунути хрест із пам’ятника Іванові 
Павлу ІІ в Плоермелі.

Французька Державна рада (найвищий адміністративний судовий орган цієї краї-
ни) тим самим підтвердила вердикт адміністративного суду в Ренні від 2015 року, який 
послався на закон від 1905 року про відділення Церкви від держави. На думку Дер-
жавної ради Франції, хрест – це «демонстративний релігійний символ», який порушує 
принцип світськості держави.

 ПАПА: 
«ХРИСТИЯНИ ПОКЛИКАНI 
ПОВЕРНУТИ CВРОПI ДУШУ»
«Говорити про християнський внесок у май-

бутнє континенту – означає насамперед запитати 
себе про наше завдання як християн сьогодні, на 
цих землях, настільки щедро сформованих ві-
рою протягом віків. Якою є наша відповідальність 
у той час, коли обличчя Європи дедалі більше 
позначене плюралізмом культур і релігій, у той 
час, коли християнство багато хто сприймає як 
елемент далекого і чужого минулого»,  – цими 
словами Папа Франциск розпочав свої роздуми, 
промовляючи до учасників конференції «(Пере)
осмислити Європу. Християнський вклад і май-
бутнє європейського проекту».

Джерело: КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ, РАДІО ВАТИКАНУ
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

Ієромонах 
Василь МЕНДРУНЬ, 

ЧСВВ 
член редколегії 

журналу «Місіонар».
Письменник, місіонер

ПОКЛИКАНI,
ВОЛОДИМИР 
ПРИЙМА
 
В родині винятком не став,
 в гріховні сіті не упаВ,
Бо правилом святим було,
 і це пізнало Страдч-селО:
Любити Бога з усіх сил,
Творця землі, небес, світиЛ.
Бо хто ж рятує у потребах?
Хто має в серці вічне небО?
Любити Церкву й свій народ
і не жадати нагороД.
Таким щоденно, щохвилини
світився людям дух родинИ.
Був батько-дяк, а поруч з ним –
отці-сини Мирон, МаксиМ.
Та й він тягнувся до науки,
бо мав ще й диригентські рукИ.
І ось він дяк, в душі мажор,
не пропаде церковний хоР.

У вірі й пісні душу скріп,
життя було, як повний сніП.
І враз – арешти, чорні авта:
відкривсь страшний червоний тартаР.
Від хворої вони вертали,
отець і дяк. Кати вже ждалИ...
Життя лишати ой непросто,
не стріне дяк свій тридцять шостиЙ.
Прощай село, мій рідний дім,
прощаю ворогам своїМ...
Блаженний Володимир Прийма,
бо в нім була чеснота зримА.
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Із Божим покликом святиМ
подався у далекий Рим.
Його тут знані люди вчилИ,
і він набрався світла й сили
Здобути докторат, однаК
ще й не один, а два – ось так!
Священство душу обнялО,
та це у Львові вже було:
До нього йшли із міст і сіЛ.
не мав ні дня без добрих діл.
Служити людям – вічна школА.
Таким він був, отець Микола.

ВІРА Й КУЛЬТУРА

ЩОБ СЛУЖИТИ

* 26 червня 1941 р. отця Миколу Конрада та дяка Володимира Прийму замордували енкаведисти.

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. 

Коли учений – то виклади...
І він із того тільки радий.
Ось знов студенти любі з ним,
а він ділитись має чим.
Надіявся і працював,
але лукавий все змішав:
Радянщина – це гріх і плач!
А тут призначення у Страдч.
Але не затремтів отець,
хоч відчував: гряде кінець.
Діждався мучеництва в червні,
його блаженства ми є певні*.

МИКОЛА КОНРАД
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XРИСТИЯНИН 
У СУЧАСНОМУ СВIТI 

Кожному, хто шукає себе
в цьому житті й у вічності

ОСНОВА ХРИСТИЯНСЬКОЇ САМОБУТНОСТІ
Практично кожна релігія має свого засновника. Це 

стосується також і християнства. Історичним його заснов-
ником є Ісус Христос. Він спитав своїх учнів: «За кого ма-
ють люди Сина Чоловічого? Ті відповіли: «Одні – за Івана 
Хрестителя, інші – за Іллю, ще інші – за Єремію або одно-
го з пророків». «На вашу ж думку, – каже до них, – хто я?». 
Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти – Христос, Бога жи-
вого син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий 
ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров (= створіння) це 
тобі відкрили, а Отець мій небесний (Mт. 16:13–17). У цій 
короткій бесіді особа Ісуса є остаточно ідентифікована. 
Ісус – це Спаситель – Христос (Xριστός, Christòs, ַחיִׁשָמ – 
mašíaḥ  – помазаний), син живого Бога. Поступово Ісус 
щоразу докладніше пояснюватиме своїм учням таїнство 
своєї Особи, своєї місії у цьому світі. Християнство має 
принаймні два самобутні й неповторні елементи:

1) не тільки сповідування вчення свого засновника, 
але й слідування за самим Христом, який був несправед-
ливо засуджений, страчений на хресті, помер, однак во-
скрес і є вічно живий – Ісус, Спаситель, Богочоловік;

2) обов’язкове виконування заповіді любові навіть до 
ворогів.

Таким чином, християнська ідентичність – це не ідео-
логія і навіть не якась «гарна ідея», а сповідування кон-
кретної особи – Христа Господа. Послідовники Учителя з 
Назарету, визнаючи Його Спасителем, зазнавали і зазна-
ватимуть різних переслідувань, однак залишатимуться 
вірними аж до смерті. Отже, ідентичність християнина – 
це життя у нерозривному сопричасті з Христом.

ХРИСТИЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ І МОТИВИ ЧУВАННЯ
Євангелист Матей розповідає (19,16–26), що до Ісуса 

«приступив один» і спитав його, що має робити доброго, 
щоб осягнути життя вічне, а після отриманої вичерп-

Ієромонах 
Матей ГАВРИЛІВ, 

ЧСВВ
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ної відповіді Христа й власної заяви, 
що він змалку виконував усі Божі за-
повіді, продовжує запитувати: «Чого 
мені ще бракує?». Усвідомлення осо-
бистої обмеженості спричинює тугу 
кожної людини за повнотою життя, 
підштовхує до осягнення доскона-
лості. Постійне відчуття розриву між 
ідеальним і реальним призводить до 
внутрішнього болю, який остаточ-
но можна вгамувати у самозреченні 
й слідуванні за тим, хто має повноту 
буття і є Дорогою, Правдою і Життям. 
Коли стирається різниця між ідеалом 
і дійсністю, то дуже скоро затратиться 
відчуття добра й зла, зникне різниця 
між чеснотою і гріхом, між любов’ю і 
злобою. Той, хто опинився у цій пастці, 
вже не бачить своєї наготи і жалюгід-
ності. Цей стан кваліфікується в аске-
тизмі як «прелесть духовная», з якої 
дуже важко вийти. Доти, доки кожна 
людина, суспільство і людство зага-
лом мають мужність поставити щодо 
себе великий знак запитання (?) і шу-
кати на нього відповіді, є надія на по-
ступ уперед. Таким чином, основним 
«вертикальним» мотивом самооцінки 
є усвідомлене бажання досконалості, 
пекуча необхідність любити і бути лю-
бленим. Окрім цього, є ще й інша – «го-
ризонтальна» причина для спільної 
самооцінки, а саме – практична необ-
хідність вирішувати труднощі на осно-
ві набутого досвіду та здорових засад, 
діалогу і взаєморозуміння.

ХРИСТИЯНИН У СВІТІ 
Й СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Вислів: «Світ, в якому живемо, стає 
щораз меншим» є класичним, май-
же банальним, але вельми правди-
вим. Іншими словами, всі земляни 
живуть у «глобалізованому селі». На 
наших очах клопіт співжиття наро-

дів і співіснування релігій та культур 
перетворився у справжню проблему 
не тільки їхнього змішування, але й 
ворогування, взаємного знищення та 
зникнення. Процес глобалізації є ло-
гічним наслідком закономірних про-
цесів розвитку, і він є нестримним. На 
гегемонію глобального верховенства 
претендують не тільки найсильніші 
США, але й інші потужні держави. А 
звідси  – гонка озброєнь, захоплення 
чужих територій, постійні конфлік-
ти, тривога, невпевненість і туга. На 
сьогодні найбільшими насущними 
глобальними клопотами є: економічні 
кризи і зубожіння людей, хабарництво; 
терпіння й визискування; війни; кри-
чуща несправедливість; використання 
«гріховних структур» для зиску; замах 
на життя, починаючи від зачаття і за-
кінчуючи евтаназією; криза сім’ї; мо-
ральний релятивізм; занепад вихован-
ня і культури; втрата сенсу екологічної 
повинності; «глобалізація» захворювань; 
неконтрольований поступ технологій; 
переслідування через релігійні мотиви 
і переконання; позбавлення свободи 
думки і слова; агресивність ЗМІ й цен-
зура. Звичайно, що християнин, як і 
кожна свідома та відповідальна люди-
на, не може з цим змиритися.

Що стосується християнства й ін-
ших релігій, то дискусії зосереджуються 
зазвичай довкола основних концепцій: 
ексклюзивізм (єдиноспасаюча релігія – 
Карл Барт), інклюзивізм (релігія, яка 
охоплює всі інші [«анонімне христи-
янство»] – Карл Ранер), плюралізм (всі 
релігії є спасаючими  – Джон Гік; Пол 
Ф. Кніттер, Перрі Шмідт-Льойкель). Од-
нак Йозеф Ратцінґер, який теологічно 
досліджував цю проблему, вважає, що 
треба не зосереджуватися на сотеріо-
логічній вартості sub specie aeternitatis, 
яка належить до Верховного Судді, 
а всесторонньо охоплювати історію ре-
лігій, їхню духовність.
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Дещо про нью-ейдж. Це  – новіт-
ня релігія. Дослівно означає «нова 
ера», або, з точки зору астрології,  – 
ера Aquārius, Ὑδροχόος, Водолія, тоб-
то «віку теперішнього і майбутнього 
віку  – Водолія». Вперше це поняття 
з’явилося на початку ХХ століття за-
вдяки езотеристу Поль Лекур, який 
першим 1937 p. заявив про еру Водолія. 
Згодом Аліса Бейлі почала стверджу-
вати, що 1945 року отримала послання 
про новий всесвітній лад і нову всесвіт-
ню релігію. Визначним представником 
нью-ейдж була Мерилін Фергюсон, 
яка написала книгу «Змова Во-
долія» (1980).

Дослідники вважа-
ють нью-ейдж комбі-
нацією юдейсько-
християнських 
елементів у про-
цесі секуляри-
зації, в якому 
задіяні також 
гностичні те-
чії та елементи 
східних релігій. У 
цьому накопичен-
ні елементів різних 
релігій Бог вже є не 
Особою, а «енергією», яка 
все просякає і в якій можна 
шукати екстази й оп’яніння Без-
межним, завдяки звукам музики, рит-
мам у танці світла й темряви, розчи-
няючись в людській масі. Нью-ейдж, 
використовуючи найбільш доступні, 
елементарні засоби, як-от: збуджуючі 
речовини, езотеричні зібрання, транс-
медитації дзен, йогу, психосоматичні 
техніки, гомеопатію, біоенергетику, 
рухову практику самосвідомості за 
методом Фельденкрайза, акупунту-
ру, скіатсу, пранотерапію, медитацію 
кольорів і звуків, картоманію, графо-
лоґію, астрологію і саєнтологію, нама-
гається відірвати людину від реальної 

дійсності, щоб допомогти їй пересту-
пити бар’єри цього світу і занурити 
її у… «Одне у Всьому». Справді, коли 
йдеться про відносини між релігія-
ми, то їхнє взаємопроникнення може 
мати місце, однак без хаотичного змі-
шування, накопичування чи погли-
нання. Все ж таки на першому місці є 
особа та її інтимний досвід. Перефра-
зовуючи Св. Августина, можна ствер-
джувати: «Іn interiore homine habitare 
Deus» (у внутрішній людині мешкає 
Бог). Хуґо Макібі Еномія-Ласаль, мі-
сіонер у Японії, очевидець атомного 

вибуху в Хіросімі 1945 року, 
від якого він постраждав 

на все життя, а також 
м а е с т р о - в ч и те л ь 

дзен писав: «Думка 
виключно раціо-
нальна не знахо-
дить чогось осо-
бливішого, щоб 
мати доступ до 
того ВСЕ, що 
його називаємо 

Богом у христи-
янському середо-

вищі, а тим більше 
абсолюту, чи то без 

імені, чи щось подібне. 
Доки людина має розумін-

ня суто концептуальне, то йдеться 
не про Бога, а лишень про його об-
раз». Своїм досвідом і дослідженнями 
він показав, як можна поєднати захід-
ну і східну духовність, практикуючи 
дзен і залишаючись християнином. 
Один із найбільш відомих знавців 
феноменології релігії Герард ван дер 
Леув стверджує: «Треба тепер напо-
лягати і повторювати, що людина, 
оскільки є цивілізованою, не проти-
ставляється homo religiosus. Навпаки, 
є тісний зв’язок між «ні», яке людина 
протиставляє природі, й самоусві-
домленням, яке пробуджує її до Все-

Усвідомлення
особистої 

обмеженості спричинює
тугу кожної людини 
за повнотою життя, 

підштовхує до осягнення 
досконалості
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Іншого. Цивілізація має релігійне по-
ходження».

Ставлення Церкви щодо різних ре-
лігій з’ясовано у Декреті ІІ Ватикан-
ського Собору «Nostra aetate» (1-2): «У 
наші часи, коли людський рід щораз 
тісніше об’єднується і збільшується 
залежність різних народів одне від 
одного, Церква більше уваги приді-
ляє своїм відносинам із нехристиян-
ськими релігіями. Виходячи зі свого 
обов’язку плекати єдність і любов 
між людьми, а також між народами, 
вона звертає свою увагу насамперед 
на те, що є спільним для всіх людей і 
веде до взаємного спілкування… Ка-
толицька Церква не відкидає нічого, 
що є в цих релігіях правдиве і святе. 
Вона зі щирою пошаною ставиться до 
тих способів життя й поведінки, на-
станов і вчень, які, хоч і відрізняються 
багатьма деталями від того, що визнає 
і проповідує сама Церква, все ж часто 
несуть у собі промінь тієї Істини, яка 
просвітлює всіх людей».

Коли у 1986 і 2002 роках в Ассізі 
відбувався всесвітній день молитви 
за мир з участю представників різних 
релігій, деякі католики порушува-
ли питання: кому, тобто якому бого-
ві вони молитимуться і як можливо 
представникам різних релігій спіль-
но молитися? Головний організатор 
заходу Іван Павло ІІ 24 січня 2002 року 
у своєму зверненні до присутніх пред-
ставників різних релігій навів мотиви 
і ціль цієї зустрічі, а саме: «Це проща 
миру і прохання Бога за спокій, це 
спільне свідчення світові проти теро-
ризму, ненависті, озброєних конфлік-
тів, це бажання вислухати одне одно-
го, що вже є знаком миру, усунення 
підозрінь і непорозумінь; хмари тем-
ряви усуваються не зброєю, а сяйвом 
світла. Єдиною метою і засобом буде 
спільна молитва за мир у різних фор-
мах і в окремих місцях з взаємною 

пошаною до релігійних традицій, що 
не вказує на протиставлення, а веде 
до діалогу і свідчення, без реляти-
візму і синкретизму. Як 27 жовтня 
1986 року, так і тепер лунає спільне 
волання миру. З нами єднається без-
ліч людей у цілому світі, які вірять у 
силу молитви, прощення, правди і 
милосердя». Йозеф Ратцінґер, Папа 
Венедикт XVI наголосив, що на осно-
ві фундаментально ідентичного по-
няття Бога молитва «Отче наш» з її 
проханнями є найвідповіднішим за-
собом достойного звертання до Гос-
пода. Підсумовуючи свої наукові до-
слідження ставлення християнства 
до інших релігій впродовж двадцяти 
століть, Жюльєн Ріс стверджує: «Від-
критість до нехристиян, проголо-
шена Декларацією «Nostra aetate» ІІ 
Ватиканського Собору (1962–1965), 
вінчає довгу християнську роздуму, 
розпочату олександрійськими отця-
ми, що тривала аж до ХІ  століття. … 
40 років перед ІІ Ватиканським Собо-
ром – це період великих планетарних 
змін, які привели Церкву до рефлек-
сії над такими факторами, як поступ, 
соціальна справедливість, війна і мир 
на світовому рівні, зустріч культур, 
войовничий атеїзм, зближення ре-
лігій. Будь-яка теологія починається 
зі Слова Божого, воплоченого в іс-
торії людства і живучого в Церкві. В 
історичному контексті з новим її до-
свідом серед великих релігій світу, 
викликів нових релігій і невпинного 
компаративниго дослідження історії 
релігій, деякі теологи почали аналі-
зувати ікономію спасіння і її розгор-
тання, що, зрештою, в перших сто-
літтях робили Отці Церкви. Метою 
було призадуматися над відмінністю 
між історичною особливістю хрис-
тиянства і неповторністю Христа як 
єдиного посередника в історії. Отак 
були накреслені богословські про-
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позиції, починаючи від роздуми над 
значенням Божого плану релігійної 
плюральності  – аж до світської тео-
логії, теології Третього світу, теоло-
гії визволення, і взагалі теології, що 
пов’язує розмаїті культури і релігії». 

ХРИСТИЯНИН І СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ
Раймон Паніккар, знавець христи-

янства та індуїзму, уточнює значення 
термінів секуляризація, секуляризм і 
секулярність, які відмінні між собою 
у їхньому ставленні до релігії.

1) Секуляризація  – це процес усу-
нення з суспільства впливу релігій-
них символів та релігійних установ, 
які повинні бути справою виключно 
приватною і особистою, щоб релігія 
не стала обмеженням свободи інших 
людей, культури і самого суспільства. 
Секуляризація – це процес, а не кон-
цептуальне бачення світу. 

2) Секуляризм, натомість, виявляє 
себе як ідеологія, яка визнає тільки те, 
що є видиме, і заперечує все трансцен-
дентне як оману ума. Надприродний, 
надраціональний світ не є реальним, 
тільки світ  – saeculum  – αίών (довгий 
відтинок обмеженого часу, епоха) дій-
сно існує як реальність. Секуляризм – 
це не філософія, а розумовий навик, 
спосіб життя, і коли його перетвори-
ти у концептуальне бачення світу й 
надати йому певний напрям, то секу-
ляризм стає ідеологією. Таких форм 
секулярного гуманізму було багато, 
починаючи від ідеалізму  – до праг-
матизму, матеріалізму, лібералізму, 
марксизму, анархізму і т.д. 

3) Секулярність – це, так би мови-
ти, остання сфера реальності, тобто 
остаточна стадія підпорядкування 
Буттю. Секулярність як явище захід-
ного суспільства в нашу епоху що-
раз більше глобалізується. Паніккар 

підкреслює, що в Конституції Індії є 
вислів «saecular State», «світська дер-
жава», тобто Індія як держава не є ні 
«теократією», ні «атеїстичною держа-
вою», кожна релігія толерується од-
наково. Подібно і в Конституції Укра-
їни 1996 року записано:

«Стаття 15. Суспільне життя в 
Україні ґрунтується на засадах полі-
тичної, економічної та ідеологічної 
багатоманітності. Жодна ідеологія 
не може визнаватися державою як 
обов’язкова.

Стаття 24. Громадяни мають рів-
ні конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками.

Стаття 35. Кожен має право на сво-
боду світогляду і віросповідання. Це 
право включає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати 
ніякої, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні 
культи і ритуальні обряди, вести ре-
лігійну діяльність. Здійснення цього 
права може бути обмежене законом 
лише в інтересах охорони громад-
ського порядку, здоров’я і мораль-
ності населення або захисту прав і 
свобод інших людей. Церква і релігій-
ні організації в Україні відокремлені 
від держави, а школа  – від церкви. 
Жодна релігія не може бути визнана 
державою як обов’язкова».

Можна сказати, що сучасна релі-
гія має хитку, нестабільну позицію 
між секуляризацією і десекуляриза-
цією. Це, очевидно, перехідна фаза 
від традиційної релігійності до нових 
релігійних форм, щораз менше інсти-
туалізованих. Однак, як сказав свого 
часу Юрґен Мольтман (*8.04.1926, Ні-
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меччина): «Чи релігія є «приватною 
справою?» Релігія може навіть бути 
такою, християнська віра  – ні! Хрис-
тос проголошував не якусь приватну 
релігію, а Царство Боже… Теологія 
царства Божого стосується не тільки 
публічної дійсності суспільства як та-
кого, вона веде до прилюдного світла 
тих осіб, які поєднані і суспільно, й при-
ватно. Вона вкладає есхатологічне світ-
ло майбутнього відкуплення у публіч-
ну дійсність і виносить на поверхню 
необхідність відкуплення усіх людей».

ХРИСТИЯНИН, СЕКУЛЯРНІСТЬ 
І ЕСХАТОЛОГІЯ

Єпископ і науковець, знавець 
церковного права, Дімітріос Салахас 
(*7.07.1939, Греція) у своїй призаду-
мі над перспективою Старого Світу 
каже: «Майбутнє християнської Єв-
ропи залежить, з одного боку, від 
релігійної свідомості християн  – єв-
ропейських громадян, від їхньої ак-
тивної присутності й динамічного 
голосу у формуванні європейських 
справ (закони, інституції, політика 
тощо). З другого боку, воно залежить 
від руху європейських Церков у на-
прямку повного єднання, а також від 
діалогу любови і правди… Багато сут-
тєвих пунктів християнської віри, що 
їх об’єднують, наполегливо кличуть 
до братньої екуменічної співпраці, 
щоб корені Європи не залишилася 
тільки історичним явищем, а надиха-
ли щораз більшу європейську спіль-
ноту, її політику та її цивілізацію».

Християнство не змарнувало сво-
го минулого і продовжує залишатися 
історією, оскільки час надає їй сенс 
завдяки поняттю спасіння з його ра-
дикальною антропологічною перемі-
ною, яка полягає не у тяжінні над лю-
диною закону природи з її терпінням 

і смертю, але у визволенні. Саме тут, 
як видається, секулярність претендує 
і хоче бути гарантією спасіння люди-
ни, йдучи за схемою християнського 
відкуплення, імітуючи Воплочення 
людини зі сторони Бога і, як наслідок, 
її обожествлення.

Джон Вебстер (20.06.1955 – +25.05.2016, 
Великобританія), англіканський профе-
сор теології, розрізняв християнську 
антропологію як есхатологічну у двох 
значеннях: перше  – це людська іден-
тичність, а друге – це відроджувальна 
дія Бога, яка виявляється через жит-
тя, смерть і воскресіння Ісуса Христа, 
завдяки дії Святого Духа, отриманого 
в Хрещенні.

Призадума над темою християн-
ства і секулярності була б незаверше-
ною, якщо б не поставити простого 
запитання: куди людство прямує, яке 
його майбутнє і взагалі, який у цьому 
сенс? Отже, йдеться не про футуро-
логію у стилі Рея Курцвейла, а про 
есхатологію (ἔσχατολογια  – ἔσχατος = 
останній, λόγος = слово, тобто вчення 
про останні речі) – погляд у майбутнє 
в очікуванні спасіння, не в сенсі нос-
тальгії за минулим і очікування його 
реконструкції та зновуповернення, 
а простування в надії до оновлення 
та докорінної переміни. «Віруючий 
християнин не визнає власного тра-
гізму. Коли відкуплення вже сталося і 
постійно відновлюється завдяки бла-
годаті, мізерія і нещастя світу, навіть 
у найбільш песимістичному розчару-
ванні, перемінюються на доказ у цій 
нетрагічній вірі, завдяки якій людина 
слідує за вічним спасінням душі. Бути 
у світі – означає підпадати під провід 
Провидіння. Тут все є тільки перехід-
не – мандрівка, але ніколи не остання 
річ». Есхатологія має універсальний 
вимір, що охоплює минуле, теперішнє 
та майбутнє в історичному й метаісто-
ричному вимірі, але також стосується 
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кожної окремої особи: її свідомості 
смерті й бажання безсмертя, відчуття 
надії і звершення воскресіння, необ-
хідність очищення і туга за справедли-
вим універсальним судом (який буде, 
властиво, самоосудженням кожного) та 
остаточним нескорумпованим вироком 
або аду, або раю  – це все супроводжує 
життя людини у її надії між спасінням 
вже наявним, але ще не завершеним. 

Йдеться не про знищення світу, 
а про есхатологічну переміну під час 
парусії  – другого приходу Ісуса Хрис-
та воплоченого Лоґоса, що поєднав у 
своїй особі людську і Божу природу, 
Богочоловіка, що знищив усі перепони 
й об’єднав у своїй 
Особі все людство. 

Саме в цьому 
полягає постійна 
новизна й особли-
вість християн-
ства: Лоґос  – це Іс-
тина воплочена й 
одночасно прими-
рення, поєднання, 
прощення, яка пе-
ретворює всі наші 
людські недоліки 
й переваги завдя-
ки взаємної любові до Творця, одні до 
одних і до створіння, яке за словами 
св. Апостола Павла: «Бо знаємо, що 
все створіння разом понині стогне і 
разом страждає у тяжких муках. Не 
тільки вони, а й ми самі, що маємо за-
чаток Духа, ми самі в собі стогнемо, 
очікуючи усиновлення, визволення 
нашого тіла, бо ми надією спаслися» 
(Рим. 8:22–24). 

ХРИСТИЯНИН 
У НЕВПИННОМУ ЧУВАННІ

Читаємо на першій сторінці Свя-
того Письма, що Господь, дивлячись 

на своє створіння, каже, що: «воно 
добре». Всемогутній Творець, доско-
налий у собі й у своїх діях, оцінює 
результати власної праці. Він спо-
нукає також першого чоловіка до 
оцінки нової і драматичної ситуа-
ції, коли питає його: «Де ти?». Од-
нак, той, уникаючи відповідальнос-
ті, каже Богові: «Я чув твою луну в 
саду й злякався, бо я нагий, тож і 
сховався» (Бут. 3, 10). Питання «Де 
ти?», на думку Мартіна Бубера, це 
не що інше, як пошук відповіді на 
ключове питання, яке дозволяє 
кожній людині й кожній спільноті 
чинити постійний динамічний по-

ступ. «Яким роз-
логим не був би 
прогрес і самовдо-
волення людини, 
якою б великою 
не була її влада і 
колосальними її 
діла – її життя буде 
позбавленим руху 
вперед, аж доки 
не почує голосу. 
Адам зустрівся з 
голосом, збагнув, 
що перебуває у 

пастці, й тому визнав: «Я сховався». 
Саме тут починається подорож лю-
дини і завжди новий початок кро-
кування людства. Однак вирішаль-
ним є присутність Провідника, бо, 
фактично, буває так, що без нього 
розпочатий шлях веде до власної 
порожнечі, пригноблення, відчаю й 
нових пасток». Таким чином, спра-
ва порозуміння і діалогу, пошуки 
спільних шляхів подолання недо-
віри і підозріння та використання 
позитивних шляхів і способів спів-
життя у плюральності всіх виявів 
суспільного життя як на національ-
ному, так і на глобальному рівнях, 
завжди є й будуть актуальними.

Есхатологічний сенс 
хотів бачити і наш 
великий поет Тарас 

Шевченко, коли пророкував:

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
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ІДЕНТИЧНІСТЬ ХРИСТИЯНИНА 
ЯК КРИТЕРІЙ САМООЦІНКИ

Основою і критерієм самооцінки  – й 
індивідуальної, і спільної  – є власна то-
тожність чи ідентичність спочатку на 
рівні онтологічному, метафізичному, а 
далі – на рівнях релігійному, історичному, 
церковному, індивідуальному, суспільно-
му і практичному. Поняття ідентичності 
обов’язково порушує концепт унікаль-
ності, що передбачає два аспекти, а саме:

1) істотну внутрішню неподіль-
ність і відмінність від іншого (unum est 
individuum in se et divisum a quolibet alio);

2) поняття «бути». Іншими словами, 
кожна істота, єство є відповідним 
собі самому у своїй сутнос-
ті. Однак істота чи сутнє 
не замикається у собі, 
воно є самотранс-
цендентним, ви-
ходячи поза межі 
власного буття, 
обмінюючись з ін-
шим на рівні життя. 
У світі природи це 
проходить несвідомо, 
на людському рівні  – 
пов’язане з законом жер-
товності, тобто зі зреченням 
власного самолюбства на користь 
іншого, що веде до зворотного утвер-
дження власної ідентичності та само-
свідомості, до остаточного відкриття 
себе назустріч Першопричини всього 
існуючого, веде до взаємообміну на 
основі свободи як дару прийнятого і 
призначеного для роздавання.

ХРИСТИЯНИН 
В ОЧІКУВАННІ ПАРУСІЇ

Після Воскресіння Господь Ісус 
сказав до своїх учнів: «Ви приймете 
силу Святого Духа, що на вас зійде, і 
будете моїми свідками в Єрусалимі, у 

всій Юдеї та Самарії й аж до краю зем-
лі». І, сказавши це, коли вони диви-
лись, знявся угору, і хмара його взяла 
з-перед очей їхніх, і як вони дивили-
ся пильно на небо, коли він відходив, 
два мужі стали коло них у білій одежі 
і сказали: «Мужі галилейські! Чого 
стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, 
який від вас був взятий на небо, так 
само прийде, як його ви бачили від-
ходячого на небо». (Дії. 1,8–11). Через 
52 роки св. апостол Павло у своєму 
Першому листі до Солунян (4,13–18) 
говорить про повернення Ісуса Хрис-
та, яке називається парусією, новим 
приходом, виявом Його присутності, 

«Бо коли ми віруємо, що Ісус 
умер і воскрес, тож так і 

тих, які поснули в Ісу сі, 
Бог приведе з ним» 

(4,14). І продовжує: 
«Найперше во-
скреснуть ті, що 
вмерли в Христі. 
Потім же ми, що 
живемо, що лиши-

мось, будемо разом 
з ними вхоплені на 

хмарах у повітря назу-
стріч Господеві і так буде-

мо з Господом завжди» (4,16–17). 
Однак у 2-му листі до Солунян апос-
тол Павло дещо змінює свій погляд 
на повернення Христа на більш ви-
важений: «Благаємо вас, брати, щодо 
приходу Господа нашого Ісуса Хрис-
та  – коли ми зберемось до нього: не 
дайте легко вивести себе з рівноваги, 
ані щоб вас тривожили харизмою, 
словом, чи листом, який нібито від 
нас, – що день Господній уже настає» 
(2,1–3). А далі наводить деякі обстави-
ни другого приходу Спасителя, серед 
яких  – поява підступного «супротив-
ника», якого передання називатиме 
Антихристом. Св. апостол Павло на-
полягає, що, очікуючи повернення 

...Любов 
ніколи 

не переминає
(1Кор. 13:4–8)
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Господа, не слід занедбувати своїх 
обов’язків у цьому світі, навпаки, з 
усією відповідальністю їх виконува-
ти перед обличчям обов’язкового 
відходу з цього земного життя. Та-
ким чином, парусія Христа, з одного 
боку, й очікуванням Його приходу, 
з другого, ставить християнина пе-
ред проблемою смерті й кінця світу. 
Однак якщо Христос  – Богочоловік 
своєю животворчою смертю смерть 
подолав, то нема чого боятися смерті. 
По-друге: Христос не залишив своїх 
вірних сиротами (Йо. 14,20–23.28), а 
постійно перебуває у своєму містич-
ному Тілі  – Церкві. Ці способи пере-
бування Господа нашого Ісуса Христа 
ІІ Ватиканський Собор (SC 7,33; DV 21; 
LG 21,26; AG 9) ясно вказує: під час зі-
брання вірних (Mт. 18,19–20); під час 
голошення Божого Слова (Євр.1,1–2); 
в особі священнослужителя (Євр. 
4,15–16; 7,25; 1 Йо. 2,1); у Святих Таїн-
ствах; у Святій Євхаристії (Євp. 9,11–
12.24;10,10); у літургійному Році (SC 
102–111); у Церкві Св. Духом (Еф. 2,18–
22; 1 Кор. 3,16–17; 6,19; 2 Кор. 6,16; Йо. 
14,23). І нарешті, як Спаситель і одно-
часно Суддя, Ісус повернеться.

Це все разом взяте показує, що 
майбутнє не є темрявою, воно все-
ляє надію. Без Христа майбутнє світу, 
справді, виглядає безнадійним мо-
роком, що викликає страх і сум’яття. 
Ісус, який сказав, що він є світлом сві-
тові (Ів. 8,12), викликає впевненість 
і мужність щодо майбутнього, ось 
чому можна кликати древнім христи-
янським вигуком: «Маран ата!» (1Кор. 
16.22) – «Прийди, наш Господи!».

ВИСНОВКИ
Самоусвідомлення християнства 

впродовж своєї історії пройшло такі 
великі періоди:

1) свідчення (мучеництво, 
євангелізація, поширення 

віри) аж до 410 року;
2) навернення різних народів 

до християнства – 
до середньовіччя;

3) хрестові походи і перемогa 
над ісламом (Лепанто, 1571);

4) континентальне 
місіонерство;

5) діалог, початок ХХ століття 
і далі.

Християнство, зокрема в Україні, 
яке також має свою тисячолітню іс-
торію і цінний досвід, перебуває пе-
ред новими викликами майбутнього. 
Вибір може бути подвійний  – або за-
мкнутися в собі, зберігаючи минуле 
без майбутнього, або вибрати май-
бутнє, не позбуваючись минулого і 
зберігаючи своє обличчя та ідентич-
ність. Тут немає готових рецептів. Але 
беручи до уваги досвід інших народів, 
на перше місце належить поставити 
виховання людини з розумінням її 
особистісної ідентичності та у її сво-
боді й пошануванні свободи іншого, 
інакшого, відмінного  – на основі не 
тільки засад толерантності, але та-
кож довіри, діалогу й любові. Кож-
на людина, незалежно від віку, раси, 
національності, мови, статі, освіти… 
здатна любити.

«Любов, як каже апостол Павло, 
довготерпелива, любов  – лагідна, 
вона не заздрить, любов не чванить-
ся, не надимається, не бешкетує, не 
шукає свого, не поривається до гні-
ву, не задумує зла; не тішиться, коли 
хтось чинить кривду, радіє правдою; 
все зносить, в усе вірить, усього наді-
ється, все перетерпить. Любов ніколи 
не переминає» (1Кор. 13:4–8).
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

Львівська «Аколада»: «Достойно є!»
Нещодавно із Болгарії до 

Львова повернувся добре відо-
мий в Галичині та поза її межами 
творчий колектив  – Народний 
камерний вокальний ансамбль 
«Аколада» Народного дому «Про-
світа» Національного універси-
тету «Львівська політехніка». 
Співочий гурт був учасником 
представницького ХІV міжна-
родного фестивалю духовних 
піснеспівів «Свята Богородице  – 
Достойно є», який відбувався у 
болгарському місті Поморіє. 

У цьому духовно-вокаль-
ному святі взяли участь понад 
тридцять творчих колективів 
європейських країн, які пред-
ставляли хоровий спів у трьох 
номінаціях: церковні хори, східні 
співи, змішані й однорідні хори 
або ансамблі. Україну на фес-
тивалі репрезентували шість 
хорів, серед яких був і вокаль-
ний ансамбль «Аколада», котрий 
тривалий час очолює кандидат 
технічних наук, доцент кафедри 
автоматизації теплових та хіміч-
них процесів Львівської полі-
техніки Володимир Савицький 
(хормейстер ансамблю  – Алла 
Павлик). Програма виступу 
«Аколади» була доволі складною 
і включала як обов’язкові тво-
ри, так і твори за довільним ви-
бором. Львівські вокалісти ви-
конували й твори болгарських 
композиторів: Д.  Христова, 
П.  Дінєва та П.  Чеснокова. Крім 

того, вони представили публіці 
й твори українських композито-
рів  – А. Веделя, М. Вербицького, 
Л. Седляка, Д. Вихлара.

Авторитетне журі міжнарод-
ного фестивалю відзначило 
надзвичайне духовне піднесен-
ня, емоційне та майстерне ви-
конання церковних піснеспівів 
вокалістів Львівської політех-
ніки. Добре слово на їх адресу 
промовив і почесний гість фес-
тивалю Митрополит Слівенської 
митрополії Йоаникій, бажаючи 
львів’янам та всім хористам Бо-
жої милості й благодаті. 

Ігор Галущак
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Слава Ісусу Христу! Дорога ре-
дакціє, хочу, з Вашого дозволу, коро-
тенько звернутися через часопис до 
вірних нашої Церкви як голова Руху 
«За тверезість життя» Коломийсько-
Чернівецької єпархії. 

Всечесні отці, дорогі брати й се-
стри. Повне зречення від алкого-
лю або зведення його вживання до 
мінімального  – ось той необхідний 
стан, у якому мало б сьогодні пере-
бувати все наше суспільство. 
Та, на превеликий жаль, 
воно рухається в 
протилежному на-
прямку. Бурхлива 
ріка тотальної 
а л к о г о л і з а ц і ї 
стрімко несе 
його до перед-
часної і страш-
ної погибелі. 
Свідчення цьо-
го – 120 000 життів 
на рік, які ми, укра-
їнці, кладемо в цій 
страшенній війні зе-
леного змія супроти нас! А 
скільки скалічених, засуджених, 
знедолених, покинутих, осиротілих, 
принижених і т. д. і т. п. Повномасш-
табнішої, брехливішої, гібриднішої 
війни годі собі уявити. Війни проти 
українського духу, християнської 
душі та людського тіла, без тилу, 
фронт якої проходить через долю 
майже кожної людини, через сім’ї, 
громади, через усе наше суспіль-
ство – наскрізь! Але найстрашніше в 
цій ситуації є те, що кожен, хто кла-

де своє життя на алкогольний жер-
товник, втрачає його не просто як 
дар земний, але й як дар вічності у 
Царстві Божому. І це є найбільшою 
трагедією людської особистості як 
творіння Божого. Тому Рух «За тве-
резість життя» Коломийсько-Чер-
нівецької єпархії просить усіх свя-
щеників і небайдужих вірних УГКЦ 
сумлінно і відповідально сприяти 
поширенню цієї чесноти на теренах 

наших єпархій, активною про-
світницькою діяльністю, 

власним прикладом по-
вної відмови від вжи-

вання алкоголю, та, 
якщо це можливо, 
н а п і м н е н н я м и 
про шкоду зло-
вживання тим, 
хто того дуже по-
требує.

11 вересня є 
релігійним святом 

(Усікновення глави 
Всч. пророка і Хрести-

теля. Івана Предтечі), тому 
Патріарший Рух «За тверезість 

життя» УГКЦ рекомендує, щоби в 
цей день у всіх храмах нашої Церк-
ви служилися Літургії в наміренні 
отверезіння української нації від 
алкогольної напасті, а там, де є за-
початкована «Золота книга твере-
зості», священик має помолитися 
за всіх, вписаних до неї, у проповіді 
використати матеріали, які пропа-
гують тверезий спосіб життя, а опіс-
ля – відправити молебень до образу 
Богородиці «Невипиваєма Чаша», 

Заходьте до 
нашого Просвітницького 

Центру «Навернення» – 
м. Коломия, вул. Гетьманська, 36, 

приміщення Карітасу. 

Або телефонуйте: 
096 85 34 604, 

о. Ярослав.

РУХ «ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ ЖИТТЯ»
У КОЛОМИЇ

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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під час якого вірні мають тримати в 
руках запалені свічечки, які будуть 
свідченням великої надії на Боже ми-
лосердя, символом очищення тіла і 
душі від алкогольної нечисті, а також 
стануть даниною пам’яті тим, хто так 
необдумано і трагічно закінчив своє 
життя в обіймах зеленого змія.

Треба молилися за визволення 
Божого люду від алкогольної не-
волі. Біда не має конфесійного роз-
поділу чи політичного окрасу, вона 
є одна, чорна і страшна для всіх! Я 
переконаний, що це саме той до-
тик, який би мав об’єднувати всі 
здорові сили суспільства, особливо 
людей віруючих, свідомих і вмоти-
вованих, всіх тих, хто є майбутнім 
нашої нації… Попри те, нагадую 
всім без винятку, що тільки повна і 
беззастережна тверезість є запору-
кою нашого подальшого щасливого 
життя як тут на землі, так і в майбут-
ньому на Небі. Будьмо тверезими, не 
зраджуймо своєї свідомості, вона є 
часткою Бога в нас, не змінюймо її, і 
тоді ми будемо на стороні світла і Бог 
Миру буде з нами, а значить – з усім 
українським народом. 

Також Рух «За тверезість життя» 
ще і ще раз запрошує всіх тих, які 
потребують конкретної допомоги 
чи поради, хто прагне позбутися 
алкогольної залежності, але сам 
не в змозі зробити цього рішучого 
кроку, як і тих, що є співзалежни-
ми,  – звертайтеся до нас, заходьте 
до нашого Просвітницького Центру 
«Навернення»  – м. Коломия, вул. 
Гетьманська, 36, приміщення Карі-
тасу. Або телефонуйте: 096 85 34 604, 
о. Ярослав.

Усвідомлюймо та пам’ятаймо, що 
тільки через благодать Божу ми мо-
жемо визволитися від поневолен-

ня різних залежностей, що тільки 
Податель усякого зцілення Господь 
наш Ісус Христос може позбавити 
нас від усякої немочі. У службовій 
каплиці Пресвятої Родини кожний 
день відправляється Літургія та 
молебень в наміренні визволення і 
зцілення від злого духа пияцтва та 
алкоголізму поневолених людей, а 
також скріплення і збереження на-
ших сімей від розпаду. 

Натхненні Святим Духом, спо-
внені любові до Бога і ближнього, 
з надією у світле майбутнє нашого 
народу, з Божою допомогою  – впе-
ред і до повної перемоги над цим 
вселенським злом — алкоголізмом і 
пиятикою, що сіють розбрат і розлу-
чення. Вірмо, що переможемо!.. І ця 
перемога обов’язково буде за нами, 
бо з нами Бог! А якщо з нами Бог, то 
хто проти нас?!

Голова Руху «За тверезість життя»
 Коломийсько-Чернівецької єпархії 

о. Ярослав Стеф’юк

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

УПОКОЇВСЯ В ГОСПОДІ 
ВИСОКОПРЕПОДОБНИЙ ОТЕЦЬ 
ХРИСТОФОР ВОЙТИНА, ЧСВВ, 

ІЗ ПРОВІНЦІЇ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У США

Народився о. Христофор Вой-
тина 1 березня 1930 року в с. Іш-
ків Золотницького (тепер Козів-
ського) району Тернопільської 
області, Україна, в сім’ї Онуфрія 
Войтини й Анни, з роду Попко. 
При хрещенні отримав ім’я Ва-
силь. Крім нього, в сім’ї було ще 
троє дітей: старші сестри Ольга й 
Наталія та молодший брат Ілля.

У мальовничому селі над 
річкою Стрипою минуло його 
дитинство, тут він у 7 років роз-
почав навчання у школі в су-
сідньому селі Богатківці, але 
мирний час перервала Друга 

У неділю, 22 жовтня 2017 року, в лікарні у Нью-Йорку, США, на 
88-му році життя, 65-му чернечого покликання та 57-му священичо-
го служіння упокоївся в Господі Високопреподобний отець Христо-
фор Василь Войтина (Christopher Basil Woytyna), ЧСВВ, чернець Про-
вінції Успіння Пресвятої Богородиці у Сполучених Штатах Америки, 
Протоігумен цієї Провінції в 1992—2000 роках.

ЖИТТЄПИС О. ХРИСТОФОРА 
ВАСИЛЯ ВОЙТИНИ, ЧСВВ

(*1.03.1930 – †22.10.2017)
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світова війна. У 1942 році по-
мерла його мати, а трохи зго-
дом прийшло ще більше лихо: 
коли фронт докотився до річ-
ки Стрипи, яка від березня до 
липня 1944 року стала лінією 
розмежування двох ворожих 
армій, це невелике село ста-
ло місцем запеклих боїв. У са-
мому Ішкові спалено близько 
160 будинків, а його мешканців 
переселено в недалеке село Зо-
лота Слобода або вивезено на 
Захід. Так, у віці чотирнадцяти 
років Василь разом із батьком, 
двома сестрами та молодшим 
братом був примусово вивезе-
ний на роботу до Німеччини, 
де до самого закінчення війни 
працював на фабриці, яка ви-
готовляла обладнання для за-
лізниці. Завершилася війна, та 
не одразу закінчилася недоля 
виселенців із рідних земель: 
кілька років сім’я Войтин пере-
бувала в таборі для інтернова-
них українців у Золінґені, зем-
ля Північний Рейн-Вестфалія у 
Німеччині, де Василь мав змогу 
закінчити в 1949 році гімназій-
ну освіту.

Улітку 1951 року його сім’я 
в пошуках кращих умов для 
життя переїхала до Чикаґо в 
Сполучених Штатах Америки. 
Спочатку Василь працював ма-
шиністом на металургійному 
заводі, але мрією його життя 
було стати священиком, тому в 

1952 році він записався до коле-
джу святого Прокопія отців ве-
недиктинців у Лайлі (Lisle), Іллі-
нойс, на захід від Чикаґо. Проте 
після року навчання в цьому 
коледжі – через брак коштів на 
продовження науки, а також 
тому, що в ньому готували свя-
щеників латинського обряду, а 
не його рідного, візантійсько-
українського, Василь залишив 
цей заклад. Невдовзі він обрав 
дорогу чернечого життя і всту-
пив до Василіянського Чину 
святого Йосафата.

З василіянами Василь, ма-
буть, познайомився у Чикаґо, 
адже від 1932 року вони мали 
в цьому місті провід парафії 
святого Миколая, згодом від-
крили там вечірню школу, а від 
1939-го  – восьмирічну парафі-
яльну школу, в якій на кінець 
40-х років навчалося більше 
як 300  українських дітей, крім 
того, від 1949 року василіяни 
вели ще й одногодинну програ-
му на хвилях радіо.

Кандидат до Василіянського 
Чину, як правило, належить до 
тієї Провінції, в якій прийшов 
на новіціят. Так було і в цьому 
випадку. Проте після корот-
кого часу існування окремого 
новіціяту в Давсоні (1947–1951) 
для вступників до Чину, наро-
джених у Сполучених Штатах 
або прибулих після 1939 року з 
Галичини (всіх їх зараховували 

ІЗ ВАСИЛІЯНСЬКОЇ МИНУВШИНИ
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до Провінції в США), через не-
велику кількість покликань цих 
вступників висилали на новіці-
ят до монастиря у Мондері, штат 
Альберта, Канада. Саме в цьому 
новіціятському домі розпочав 
8 вересня 1953 року своє безпо-
середнє знайомство з порядком 
і змістом чернечого життя Ва-
силь Войтина. А вже через пів-
року, 8 березня 1954 року, він 
отримує під час облечин василі-
янський габіт, приймає чернече 
ім’я Христофор і розпочинає но-
віціят у Василіянському Чині.

Свої перші чернечі обіти брат 
Христофор Войтина склав у не-
ділю, 29 травня 1955 року, а че-
рез три роки, 8 серпня 1958 року, 
склав у Василіянському Чині 
довічну чернечу професію. Про-
тягом цього часу він навчався у 
василіянській семінарії при мо-
настирі в Мондері, де в той час 
були вступні та філософські сту-
дії, та закінчив тут схоластикат і 
курс філософії.

У 1958 році брат Христофор го-
тувався продовжувати, як і інші 
студенти богослов’я із Провінції 
в США, навчання в Римі, у Гри-
горіянському університеті, проте 
виникли неочікувані перешкоди: 
він втратив право на отримання 
громадянства у Сполучених Шта-
тах через те, що кілька років пе-
ребував в іншій країні, у Канаді, 
тож про вироблення документів 
на поїздку до Італії не могло бути 

й мови. Проте канадський уряд 
згодився прийняти його прохан-
ня про громадянство у цій країні, 
і так він зміг продовжити вивчен-
ня богослов’я протягом чоти-
рьох років у Папській семінарії 
при Університеті в Оттаві, Кана-
да, де завершив своє навчання в 
1962 році здобуттям ліценціату з 
богослов’я.

Особливо радісні хвилини 
він пережив у 1961 році, коли 
в Стемфорді, Коннектикут, 
США, він отримав у суботу, 
12 серпня, нижчі та дияконські 
свячення, а в неділю, 13 серп-
ня,  – пресвітерські свячення 
з рук преосвященного влади-
ки Амвросія Сенишина, ЧСВВ, 
єпарха Стемфордського (а вже 
наступного дня, 14 серпня, вла-
дика Сенишин отримав з Рима 
призначення на митрополита 
Філадельфії у США). Так набра-
ла реальності давня мрія брата 
Христофора  – бути Христовим 
священиком і служити своєму 
українському народові, який, 
незважаючи на різні лихоліт-
тя та розсіяння по світі, зберіг 
свою ідентичність, не в остан-
ню чергу  – завдяки любові й 
прив’язаності до своєї Церкви. 
Чи не тому він вибрав собі таке 
ім’я, Христофор (той, що несе 
Христа),  – щоб бути тим, який 
несе Ісуса Христа іншим?

Після закінчення навчання 
о.  Христофор вже як священик 
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виконував різні завдання й 
обов’язки, які доручали йому 
настоятелі. Спочатку деякий час 
він був співвиховником молодих 
кандидатів до Василіянського 
Чину в монастирі святого Йо-
сафата у Ґлен-Кові, Нью-Йорк, 
де в той час діяв новіціят, засно-
ваний 12 квітня 1958 року. Але 
вже 23 серпня 1963 року отримав 
призначення до парафії Святого 
Юра в Нью-Йорку. Тут він навчав 
релігії в парафіяльній школі 
Святого Юра, завідував адміні-
страцією цієї школи, опікувався 
вівтарною дружиною хлопців, 
відвідував хворих та виконував 
різні інші парафіяльні служіння.

Ще після закінчення четвер-
того року богословських студій 
в Оттаві о. Христофор звернув-
ся по дозвіл на постійне прожи-
вання у США і згодом, 24 червня 
1968 року, отримав громадян-
ство в цій країні.

Після майже п’ятнадцяти 
років служіння в парафії Свя-
того Юра, 6 березня 1978 року 
настоятелі Чину призначають 
о. Христофора Войтину парохом 
української греко-католицької 
церкви Воздвиження Чесного 
Хреста в Асторії, Нью-Йорк, і 
цей уряд він з успіхом викону-
вав протягом багатьох років. Тут 
він замінив попереднього дов-
голітнього пароха о. Висаріона 
Андрейчука, ЧСВВ, який неспо-

дівано відійшов до Бога 20 лю-
того 1978 року у віці 63 літ.

Як парох парафії Чесного 
Хреста Господьного о. Христо-
фор розгорнув широку діяль-
ність і виявив велику дбайли-
вість про красу Божого храму, 
про опіку над молоддю і хвори-
ми, а також про духовне добро 
своїх парафіян. Першим його 
важливим завданням як пароха 
був розпис нової церкви, збудо-
ваної за стараннями його попе-
редника, о.  Андрейчука. Ново-
призначений парох зустрівся з 
відомим художником Борисом 
Макаренком і запропонував 
йому виконати розпис церкви, і 
той радо погодився, так що вже 
за рік вдалося здійснити розпис 
вівтарної частини та хорів. Тим 
часом о. Христофор почав збір-
ку коштів на завершення оздо-
блення цілої церкви, на впоряд-
кування прилеглої території та 
закінчення катехитичного залу 
в приміщенні під церквою. За-
вдяки великій жертвенності 
парафіян та організаторському 
хистові отця-пароха за чотири 
роки вдалося здійснити худож-
ній розпис усієї церкви. Крім 
того, свої кошти долучили чис-
ленні добродії, цьому сприяла 
організація доброчинних яр-
марків,  – таким чином, завер-
шено влаштування вівтарної 
частини та хорів, викладено 
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доріжки та встановлено гра-
нітні сходи перед церквою, ви-
кладено мармуровими панеля-
ми стіни, встановлено церковні 
дзвони (карильйон), нові вхідні 
двері до храму, кондиціонери, 
систему опалення й освітлення.

Дбаючи про красу Божого 
дому, о. Христофор, проте, ні-
коли не забував про свій пер-
винний обов’язок духовного й 
організаційного проводу пара-
фії: він розвиває парафіяльні 
товариства, працює з молоддю, 
сприяє діяльності парафіяльно-
го хору, так що церковна грома-
да стає більш численною і згур-
тованою. Під час перебування в 
Асторії о. Христофор опікувався 
також оселею отців василіян у 
Неровзбурзі (Табір святого Ва-
силія) та виконував обов’язки 
Економа та Секретаря Провінції 
Чину в США, а згодом – Консуль-
тора цієї Провінції.

15 вересня 1988 року о. Хрис-
тофор отримав призначення на 
нове служіння – цього разу па-
роха парафії святого Йосафата 
у Воррен, штат Мічиган,  – яке 
він виконував протягом наступ-
них чотирьох років.

У березні 1992 року, коли то-
дішній Протоігумен, з огляду на 
стан здоров’я, був змушений пе-
ребувати на лікуванні, Протоар-
хімандрит Василіянського Чину 
о. Ісидор Патрило, ЧСВВ, при-
значив о. Христофора тимча-

совим виконувачем обов’язків 
Протоігумена для скликання 
Капітули Провінції. А 3-го ве-
ресня цього ж року за результа-
тами виборів у Провінції той же 
о. Протоархімандрит призначає 
о. Христофора Протоігуменом 
Провінції Успіння Пресвятої Бо-
городиці у США на чотири роки, 
з осідком у чернечій резиденції 
при парафії Воздвиження Чес-
ного Хреста в Асторії, Нью-Йорк. 
У 1996 році новообраний о. Про-
тоархімандрит, тепер єпископ, 
Діонісій Ляхович, ЧСВВ, при-
значив о. Христофора Протоігу-
меном ще на одне чотириріччя – 
до 2000 року.

У цей час, крім виконання 
своїх обов’язків Протоігумена, 
щорічних візитацій монасти-
рів, піклування про добрий стан 
чернечого правопорядку та 
душпастирського служіння іє-
ромонахів Провінції, о. Христо-
фор дбає про нові покликання 
до Чину. Оскільки тоді практич-
но не було покликань зі Сполу-
чених Штатів, він, за сприяння 
Головної Управи Чину та Упра-
ви Провінції Найсвятішого Спа-
сителя в Україні, запрошує на 
навчання до США молодих чен-
ців-василіян з України. Він та-
кож бере участь у Генеральних 
Капітулах Чину в Римі в 1996 та 
2000 роках, а подорож до Євро-
пи використовує як можливість 
відвідати рідні землі.
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Усі подальші роки життя 
о. Христофор присвятив служінню 
на парафії Воздвиження Чесного 
Хреста в Асторії, вже як парафі-
яльний сотрудник. Окрім душпас-
тирської праці, він виконував уряд 
Економа Провінції, брав участь у 
громадській та благодійній діяль-
ності, а також був одним з авторів 
статей до семитомної «Енциклопе-
дії української діяспори».

Легалізація Української Гре-
ко-Католицької Церкви та про-
голошення Україною неза-
лежності посприяли тому, що 
о.  Христофор міг відвідати рідні 
місця, не приховуючи, ким він є. 
Тричі він побував в Україні, зо-
крема і в рідному Ішкові, де за-
лишилася жити його двоюрідна 
сестра. Зрештою, і серед парафі-
ян в Асторії, служінню в якій від-
дав стільки років, є кілька родин 
його земляків.

Тут, в Асторії, отець Христо-
фор проживав майже до кінця 
земного життя. У неділю, 22 
жовтня, у лікарні в Нью-Йорку, 
куди його відвезли після по-
гіршення стану здоров’я, він 
упокоївся в Бозі, зберігши до 
останнього подиху вірність 
Господеві, якому віддав себе на 
служіння спочатку як чернець-
василіянин, а згодом – як Хрис-
товий священик, проповідник 
Божого Царства на землі.

«Душі праведних у руці Бо-
жій, і мука не спіткає їх. Очам 

безумних видалось, що вони 
вмерли, і їхнє переставлення 
вважано за нещастя, а відхід їх 
від нас – за згубу, вони однак – у 
мирі... Ті, що звірились на Нього, 
зрозуміють правду, і вірні в лю-
бові перебуватимуть при Ньому, 
бо ласка й милосердя – для ви-
бранців Його» (Мудр. 3,1–3.9).

Дивлячись на кінець життя 
о. Христофора, а ще більше – на 
дороги, якими водило його Боже 
провидіння, і на ті вчинки, якими 
він служив Господеві й людям, 
можемо скласти Богові глибоку 
вдячність – за життя і служіння 
цього Божого священика і чен-
ця. Нехай же його жертва, посвя-
та і приклад знайдуть відгомін 
у серцях тих людей, які мають 
благородні наміри, але їм бракує 
відваги цілковито вручити своє 
життя Богові.

Складаємо визнання і подяку 
всім тим людям, які в останні роки 
життя були поряд з отцем Христо-
фором, служили йому в його по-
требах, надавали лікарську допо-
могу та опікувалися ним.

Єднаємося з родиною отця 
Христофора та чернечою і па-
рафіяльною спільнотами в мо-
литві за упокій цієї праведної і 
світлої людини.

Вічна йому пам’ять!
о. Діонісій Заведюк, ЧСВВ
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

Таке блаженство відчуваю,
Ніби небес я досягаю,
Землі не чую, не торкаюсь –
Так легко я по ній ступаю.
Тут аура – найкраща, неземна,
Чисте повітря і спів солов’я…
Невже це дарунок життя?
Зловлю цей шанс на майбуття.
Ніби Господь під опіку узяв,
Легко і ніжно ангел обняв,
Бере на руки і несе туди,
Де немає смутку і журби.
Там, де зібрались 
  василіянські ченці,

Владики, ігумени і отці,
Щоб пробачити вірним їх гріх,
Які ревно молились за всіх.
До сповіді зі страхом приступаю,
Гріхи несміло називаю,
І повний відпуст я вже маю,
В молитві участь теж приймаю.
Таке зі мною – вперше у житті,
Благословення монаха 
   так по душі,
Що готова покинути світські будні,
І Богу віддати всі радісні дні.

Шанобливо Ганна Пехник,
Радехів, Львівська обл.

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

ТАКЕ БЛАЖЕНСТВО 
ВПЕРШЕ ВIДЧУВАЮ…

(ПРИСВЯЧУЮ 400-ЛІТТЮ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ)



№12 (294)

51
український
католицький
часопис 

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

6 серпня 2017 р. на 85 році зем-
ного життя відійшла у вічність 
Софія Ільківна Гіщинська, з 
дому Микула. Народилася п. Со-
фія і тривалий час проживала в 
Пліснеську, історичній частині 
сучасного с. Підгірці, що в Бро-
дівському районі Львівщини, де 
розташований давній василіян-
ський монастир, оповитий сла-
вою княжого походження.

Усе життя п. Софії було 
пов’язане із цією чернечою оби-
теллю. Тут неподалік вона на-
родилася. Її охрестили в монас-
тирській церкві Благовіщення 
Пречистої Діви Марії. Тут вона 
прийняла своє перше Причастя. 
Тут засвоїла основи християн-
ської науки Слова Божого. Тут 
її відспівали і звідси провели в 
останню дорогу.

Ілля та Катерина Микули, в 
родині яких народилася Софія, 
виховували дітей на національ-
них релігійно-духовних тради-
ціях, яких вони дотримувалися 
протягом всього свого життя 
як вірні УГКЦ, і це, без сумніву, 
допомогло їм вистояти в роки 
важких випробувань, які випа-
ли на їх особисту долю і на долю 
Церкви. Коли в краю наступи-
ло атеїстичне лихоліття радян-
ського комуністичного режиму 
і УГКЦ функціонувала в умовах 

підпілля, а Підгорецький монас-
тир було закрито, ігумен обителі 
о. Мартиніян Луців довірив Іллі 
Микулі та його родині на збере-
ження золоті корони та срібні 
позолочені шати. Скільки стра-
ху, переживань пережили під час 
облав у 40-х рр. і під час пізніших 
обшуків Ілля і Катерина Микули 
та їхні рідні, добре розуміючи, що 
їх чекає у випадку викриття. Та з 
Божої ласки завжди все минало-
ся добре. Коли батько й мати по-
мерли, п.  Софія й надалі продо-
вжувала зберігати монастирські 
реліквії, вірячи і надіючись на те, 
що в недалекому майбутньому 
Божим Провидінням ця давня 
чернеча обитель знову воскрес-
не з руїн. Так воно і сталося. У 
1991 р. п. Софія передала все у 
відроджений василіянський мо-
настир, в руки її першого ігуме-
на о. Павла Яхимця. З перших 
днів повернення отців василі-
ян у свій монастир п.  Софія зі 
своїм чоловіком  – Богданом Гі-
щинським і багатьма односель-
чанами брала активну участь у 
відбудові відродженої обителі. 
Ігумени Підгорецького монасти-
ря о.  Павло Яхимець, о.  Дам’ян 
Кастран, о.  Теодор Пилявський, 
о.  Володимир Вірста, о.  Степан 
Романик, о. Григорій Бардак, 
о.  Назарій Лех, о.  Віктор Батіг, 

ЖИЛА МОНАСТИРЕМ, ЦЕРКВОЮ 
В ІМ’Я ГОСПОДА БОГА
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які дуже добре знали п.  Софію, 
можуть щиро сказати, що вона 
пройшла свій життєвий шлях у 
ласці Божій, під покровом Пре-
святої Богородиці – з любов’ю до 
Господа і ближніх. 

Заупокійну Службу Божу в мо-
настирській церкві відправив 
о.  Корнилій Яремак в асисті семи 
священиків василіян, які були 
присутні на реколекціях, що тоді 
проводилися в монастирі.

Ігумен монастиря о.  Віктор 
розповів парафіянам, односель-
чанам, рідним та близьким, які 
прийшли провести п.  Софію в 
останню дорогу, про її життєвий 

шлях та наголосив, що вона не 
тільки дотримувалася Закону 
Божого, а й жила василіянським 
монастирем, Церквою, завжди 
залишаючись вірною Україн-
ській Греко-Католицькій Церк-
ві, що є свідчення її великої віри 
і любові до Бога, християнської 
любові до ближніх.

Редакція часопису «Місіонар» 
приносить щирі співчуття 
сину покійної Софії – Володими-
ру Гіщинському, багатоліт-
ньому дописувачу, досліднику 
Василіянського Чину, історику 
й викладачу Борщівського агро-
номічного коледжу.

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакція журналу 

«Місіонар»!
Від щирого серця дякую Господу 

Богу, Пресвятій Богородиці за про-
житі 96 років і прошу о щасливу 
смерть. Помоліться за мене!

Коротко про своє життя. Народи-
лася я у 1921 р. у Львівській обл., Бі-
брецькому районі в селянській сім’ї 
с. Стоки. Ходила до школи і в Бібрці 
закінчила 7 класів, працювала в 
сільському господарстві з батька-
ми. В 1947 р. мене арештували і за-
судили за зв’язок з УПА за ст. 54-1а 
5411 на 10 років виправних робіт. Я 
відбула 2  роки в Іркутській обл., а 
потім 6 років у Заполяр’ї, в Нориль-
ську. Після страйку мене звільнили. 
Я познайомилася з хлопцем  – так 
само судженим, нам дозволили ви-
їзд додому. Ми одружилися, і він за-
брав мене до свого дому в Чортків-
ський район, с. Стара Ягільниця, де 

мешкаю до сьогодні. Ми прожили 30 
років, і він помер. Я вже 31 рік вдо-
вою, одинокою, дітей в нас не було. 
Норми буряка мені не давали, бо маю 
ІІІ групу інвалідності, тільки легкий 
труд – тютюн обробляти. В мене була 
бронхіальна астма і виразка дванад-
цятипалої кишки  – привезла з Сибі-
ру ці хвороби. Після смерті чоловіка 
астма мене відпустила, а шлунок бо-
лить і до сьогодні, дотримуюсь дієти.

Як почала Церква відроджува-
тися, нашу церкву в селі також від-
крили, дали священика, який орга-
нізував Апостольство молитви, і я 
записалася й виконувала всі припи-
си. Коли мені виповнилося 95 років, 
священик мене привітав і нагородив 
грамотою. Через рік моє здоров’я по-
гіршилося, до церкви вже не можу 
ходити. Одна моя розрада  – слухати 
день і ніч радіо «Марія».

Слухаю і з Ватикану, і з Києва 
Святі Літургії.
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Маю дуже добрих сусідів, які від-
відують мене і навіть їсти приносять.

Я ще раз вас прошу, помоліться 
за мою щасливу смерть.

Марія Горячко,
с. Стара Ягільниця, Чортківський р-н, 

Тернопільська обл.

Хочу на сторінках часопису «Мі-
сіонар» скласти щиру подяку Гос-
поду Богу, Пресвятій Богородиці, 
Миколаю Чарнецькому за отрима-
ні ласки для моєї донечки. Весною 
мою дитину прооперували, вида-
лили кісту, але через деякий час на 
цьому місці знову утворилася кіста. 
І тільки ревна молитва сотворила 
чуда. Протягом 28 днів молитви до 
Богородиці, що розв’язує вузли, 
кіста розсмокталася. ЩИРО ДЯ-
КУЮ ГОСПОДУ І МАТІНЦІ БОЖІЙ 
за отримані ласки! Дякую!

Вікторія КАВА, Івано-Франківськ

Слава Ісусу Христу! Хочу через ча-
сопис «Місіонар» подякувати святому 
Юді-Тадею, святому Антонію, Пречис-
тій Діві Марії за вислухані молитви та 
отримані ласки. А також щиро пере-
прошую святих, що так довго зволі-
кала з виконанням обіцянки написа-
ти свідчення про ці дари. Прошу всіх 
звертатися з різними потребами до 
святого Юди-Тадея, св. Марти, св. Ан-
тонія та молитися дев’ятницю до Бо-
городиці, що розв’язує вузли.

Дякую за всі ласки, які отримала 
я і моя сім’я. Маю надію, що Бог, Ма-
тінка Божа і всі святі надалі вислухо-
вуватимуть наші молитви і допома-
гатимуть мені й моїй родині.

З повагою і любов’ю Ірина, 
Золочів, Львівська обл.

Дорога редакціє «Місіонаря»!
З Вашою допомогою хочу подя-

кувати Господу Богу, Ісусу Христу, 
Пречистій Діві Марії, св. апостолам, 
св. Антонію Падевському, св. Юді-
Тадею, св. Миколаю Чудотворцю і 
Миколаю Чарнецькому, св. Іванові 
Павлу ІІ, Праведному Андрею Шеп-
тицькому і всім священнослужите-
лям за виздоровлення сина Богдана, 
який перебував у реанімації без надії 
на життя. Прошу в Бога прощення, 
що зволікала з виконанням обіцян-
ки написати свідчення про вислуха-
ні молитви.

Дякую редакції «Місіонаря» за 
можливість написати таку подяку, 
яка лине до Небес!!!

З повагою мама Ганна, Червоноград

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє «Місіона-

ря», хочу скласти велику щиросер-
дечну подяку Панові нашому Госпо-
ду Ісусу Христу, Пречистій Діві Марії, 
св. Юді-Тадею, св. Антонію, Ангелу 
Хоронителю, св. Йосафату, о. Піо і 
всім святим за вислухані молитви, 
за дар оздоровлення від недуг моїх 
трьох діточок, а також за віднайден-
ня загубленої речі.

Велике спасибі журналу «Місіо-
нар», бо через Вас ми можемо висло-
вити свою душевну подяку Богові за 
отримані ласки, мир і любов тим, хто 
вірує в Нього.

Надія, Рава-Руська, Львівська обл.

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє «Місіо-

наря», з Вашою допомогою хочу 
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подякувати Господу Богу, Матінці Бо-
жій, св. Юді-Тадею, св. Шарбелю, се-
стрі Василії (Глібовецькій), св. Анні, 
св. Миколаю, св. Йосафату, Арханге-
лу Михаїлу, всім святим за ласки, які 
отримала я і моя родина. Мій внук до-
бре склав іспити і вступив на держав-
ну форму навчання в університет.

Добре молитися щоденно верви-
цю, молитву щоденного пожертву-
вання Серцю Христовому, до чудот-
ворних ікон, за душі в чистилищі. 
Думаю, що Бог, Матінка Божа, всі 
святі надалі будуть вислуховувати 
наші молитви і допомагатимуть мені 
й моїй родині.

Ганна Ярош, с. Княжпіль, 
Старосамбірський р-н, Львівська обл. 

Слава Ісусу Христу!
Хочу скласти щиру подяку Не-

бесному Творцеві й дати свідчення 
про отриману допомогу за посе-
редництвом молитви дев’ятниці до 
св.  Юди Тадея. Назву тільки най-
більш явні випадки помочі, про які 
неможливо забути. Коли я була ще 
зовсім юною, влаштувалася на пер-
шу роботу продавцем і потрапила 
у колектив чотирьох працівників. 
Звичайно, кожен з нас був матері-
ально відповідальним. Після деяко-
го часу виявилася велика недостача 
в магазині. Всі одне одного підозрю-
вали. Ситуація не з приємних. Пе-
реживань вистачало для кожного. 
Я почала молитися дев’ятницю до 
св.  Юди-Тадея. Ви знаєте, здається, 
я ще була її не закінчила, як одна 
людина зізналася, що «брала гроші» 
і відкладала для директора, бо це 
його свояк. Для мене це залишаєть-
ся чудом на все життя.

Інший випадок стався 20 років 
потому, в лютому 2017 р. Зараз я 
працюю бухгалтером. А тут треба 
все вчасно здати, інакше штраф. І от 
трапився випадок, що, обходячи лі-
карів, я забула, що 1 січня змінилося 
законодавство стосовно тієї роботи, 
яку я виконувала, я дещо вчасно не 
зареєструвала. Виглядало так, що 
нині треба було заплатити штраф у 
розмірі двох місячних зарплат. Зно-
ву переживаю і молюся дев’ятницю, 
обіцяю, що дам свідчення в журналі 
«Місіонар». І вийшло так, що я звер-
нулася по допомогу до родича, який 
раніше працював у місцевому ДФС. 
Одного дня дзвінок. До мене зате-
лефонував родич і передав трубку 
спеціалістові. Я виклала суть спра-
ви, ця пані перевірила, і дала від-
повідь, що у цьому питанні штраф 
не нараховують, бо у законі нечітко 
сформульовано…

Дякую Богу і св. Тадею!
На нашій парафії є капличка 

св.  Тадея, в ній читали молитви до 
св. Тадея. Дитина в мене часто хворі-
ла, були збільшені лімфовузли. Все 
просила за його здоров’я. Там про-
давали олійку св. Юди-Тадея. І так, 
як в історії про лотерею, я внутріш-
ньо відчула, що треба купити олійку. 
Я користувалася нею, змащувала 
лімфовузли на ніч, звичайно, давала 
на Службу Божу за здоров’я. За ми-
нулий рік дитина школу через хво-
робу не пропустила жодного разу. 

Дякую Богові за все, зокрема, і за 
його святих, серед яких – св. Юда-Та-
дей. Нехай їх буде багато і серед нас. 
Чинімо добро!

Ольга, Івано-Франківськ
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Дорога редакціє!
Пише до Вас ваш постійний чи-

тач. Прошу Вас надрукувати в рубри-
ці «За все Тобі я дякую!» подяку Пре-
святій Богородиці за заступництво. Я 
поїхав возом на маївку в сусіднє село 
Носівці. Була гроза і вже мав падати 
град. Я почав молитися до Пресвятої 
Богородиці, просячи про заступни-
цтво, і негода вщухла. Також дякую 
Христові-Чоловіколюбцеві і Блажен-
нішому Любомирові Гузару, до яких 
я молився за пологи дружини, і вона 
щасливо народила донечку.

З повагою і великою вдячністю 
до Пресвятої Богородиці, Христа-
Чоловіколюбця і Блаженнішого 
Любомира Гузара

Дяк Ігор Гомілко, с. Городище, 
Зборівський р-н, Тернопільська обл. 

Слава Ісусу Христу! 
Хочу поділитися з вами одним із 

чуд, яке сталося з волі Божої в мо-

єму житті. Це народження мого си-
ночка. Я дала собі слово, що коли 
він з’явиться на світ, я обов’язково 
розповім про це іншим, намага-
ючись скріпити їхню віру в Божу 
доброту, ласку і вислуховування 
наших просьб. Ніколи і за жодних 
обставин не втрачайте віру в Боже 
Милосердя і вислуховування на-
ших молитов. Господь знає, коли і в 
який час нас вислухати. Нам треба 
лише вірити і чекати. Звертайтеся 
завжди до Матінки Божої Неустан-
ної Помочі, Юди-Тадея, Божого Ми-
лосердя, Вервиці. Посвячуйте себе 
Серцю Ісуса і Марії. Божа любов до 
нас настільки велика, що немає за-
собів, методів, форм, щоб її описати 
чи виміряти. Треба тільки віддатися 
цій любові і йти за нею, як би важко 
не було. Єдиний спосіб і засіб  – це 
ВІРА і МОЛИТВА. Вірте в Божу все-
могутність і любов, і це виявиться 
у вашому житті. Слава Ісусу Христу! 

Валентина Вілінська

Слава Ісусу Христу! Вітаємо з ювілеєм!
16 грудня 2017 року виповниться 80 років 

учасниці Апостольства молитви та братства 
Матері Божої Неустанної Помочі ІВАННІ ШУЛЬГАН

Ювілярку щиро вітають: о. Михайло Яремчук, Апостольство молитви 
храму Успіння Пресвятої Богородиці

Вітання, вітання і ще раз вітання!
А також від серця молитва палка.

Хай милість і радість велику із неба 
Зішле Вам Господня рука!

Найкращої днини сьогодні
Хай серце співає пісні,

І ще побажання: хай ангел Господній
Завжди стереже Ваші ночі і дні.

с. Корчин Радехівського р-ну Львівської обл.
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Катерина Василишина, Воло-
димир і Стефанія Олійники, Бог-
дан Пономаренко, Романія Голо-
вецька, Олександра Кальченко, 
Катерина Міська, Ганна Яцише-

на, Володимир Гуменецький, На-
дія Пікус, Богдан Довгань, Кате-
рина Шикало, Марія Гаврик, Іван 
Терещук, Марія Швець, Катери-
на Пікус, Іван Гайвішин і Ганна 

ФУНДАМЕНТ, НА ЯКОМУ 
ЗБУДОВАНА ЦЕРКВА
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Гаврик. Хто вони? Хто ці особи? 
Люди, яких, без перебільшен-
ня, послав Бог на нашу багато-
страждальну землю – вони несли 
кремінь своєї віри через усі жит-
тєві труднощі та негаразди, дали 
життя нашому храму, стали фун-
даментом нашої парафії.

У кожного з них  – своя доля, 
власний життєвий шлях: хтось 
приїхав у наше селище через фі-
нансові труднощі у пошуках но-
вої роботи; хтось – через складне 
тогочасне політичне становище, 
але кожен із них був вибраний Бо-
гом, як колись Син Божий прий-
шов на Землю, щоб спасти нас.

Вони не святі, та зерно, посіяне 
ними, уже давно проросло і має 
величезне значення для сучасних 
парафіян. Храм Божий  – це ма-
ленький острівець католицької 
віри, де кожна людина, незалеж-
но від віку, статусу в суспільстві, 
кольору очей чи розміру гаманця, 
може знайти втіху, спокій та на-
дію. Сильна та парафія, яка має 
храм – такий собі фундамент для 
поширення віри та Божого Слова.

Не можна передати словами 
почуття подяки о. Василю Пан-
телюку та о. Володимиру Кузи-
ку, які зробили дуже багато для 
того, щоб протягом 2000–2005 рр. 
збудувати храм Преображення 
Господнього у смт Новодонецьке.

Не було легко. Ще при житті 
пані Катерина пригадувала, як 
уночі доводилося сторожувати 
будівельні матеріали, був уста-
новлений певний графік чер-

гувань. Але злий дух не спав. Зі 
спогадів пані Романії дізнаємо-
ся, що декілька разів були спро-
би пограбувань, перехожі навіть 
сміялися з жінок, які готували 
фундамент будівлі. Дивно, що 
люди бувають такими засліпле-
ними або настільки пройнятими 
лютою ненавистю, що залиша-
ються байдужими до Христа.

Проходять літа, ми всі старіє-
мо, змінюємося. На жаль, старість 
не оминула й будівничих нашо-
го храму. Але вони не змінилися 
своєю мудрістю; їх відвертість, 
відкритість, щирість і скромність 
вражають. Тож сьогодні, у цей 
святковий день, молімося за них. 
Нехай Матір Божа береже всіх вас 
від тривог, хай многії літа дарує 
Бог! Низький поклін вам.

Так уже чомусь прийнято, що 
коли людина жива і здорова, то її 
пам’ятають, а коли вона похило-
го віку, немічна, то про неї дуже 
часто забувають. Коли ж хтось 
відходить з цього світу, то вже 
тоді ми цінуємо і розуміємо, на-
скільки нам його не вистачає.

Нагадуємо, що напередодні 
свята Преображення Господньо-
го, нашого храмового свята, свя-
щеник о.  Стефан Попадюк, як і 
кожного року, відправляє Служ-
бу Божу за душі тих померлих, 
які будували наш храм. Тож за-
кликаємо приєднатися до спіль-
ної молитви!

Парафіяни храму 
Преображення Господнього, 

смт Новодонецьке, Донецька область
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНУ

Склала  Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 5. Славне єгипетське місто, де народилася свята мучениця Катерина. 8. Не … красить, а 
розум. 9. Придбай правду й не продавай її, − мудрість, навчання й … (Приповідки). 10. Що-небудь важливе, 
видатне. 13. Рекламне видання на одному аркуші. 14. Дослівний уривок з якогось тексту, художнього твору або 
чиїсь слова, що наводяться на письмі чи усно. 15. Нерозлучна вічна … знана є для українця. Три Особи – Бог 
один: Бог Отець – Особа перша, ну, а друга – це Бог Син. Третя – як вогонь ясний! (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 
16. … віри. 20. Заступник наш добродій Миколай, Він учить нас любити рідний край і для потомків берегти Дні-
про, для України сіяти … . 22. … Господній – то слава й честь, веселощі й вінок раювання (Сирах). 23. … людину 
годує. 24. В центрі цієї таємниці, в центрі … віри стоїть Марія. «Ось я слугиня Господня. Нехай станеться мені за 
Твоїм Словом!» (Книжечка «Молитви до святого Івана Павла ІІ»).
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Автор вірша «Будь славен, Миколаю!» − Олександр …. 2. Молитва в Старому Завіті. 3. Один 
із Христових апостолів, святий-покровитель України, Шотландії – … Первозванний. 4. Тонка коштовна тканина 
у вбранні первосвящеників, царів. 6. Всяка … − від Господа, з ним же вона і повіки (Сирах). 7. Хто іде на поміч 
людям, бо такий його звичай? То святий наш Миколай! … Миколай! 11. «Славім всі … Бога живого» воно не 
замкнеться для жалю людського (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 12. Від якого імені походить слово пилипівка? 
17. Сукупність знань, умінь, які здобуваються в житті, на практиці. 18. … про блудного сина. 19. Автор вірша 
«Свята Варвара» − Наталя … . 21. «Отець Святий про всіх все знає. Хоч любить нас, та бачить все. Він чемних, 
лагідних вітає і радість їм за це несе» (… Цельняк «Є свято гарне в Україні»).

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЛИСТОПАДІ 2017 РОКУ:
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 4. Світ. 6. Ласка. 8. Самозречення. 10. Сало. 11. Гнат. 12. Віра. 13. Монах. 14. Дух. 15. Іван. 16. Серце. 17. Мир.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Використання. 2. Священномученик. 3. Заголовок. 5. Таїнство. 7. Назар. 9. Церква.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЖОВТНІ 2017 РОКУ, НАДІСЛАВ:
ГОМІЛКО ІГОР, с. Городище, Зборівський р-н, Тернопільська обл.

КРОСВОРД

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЛИСТОПАДІ 2017 РОКУ НАДІСЛАЛИ:
БАМБУРАК Андрій, м. Чортків, Тернопільська обл.
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БУДЬ, МОЇМ СВІДКОМ!
о. Браун Колодійчук, МБЛ
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