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ЗМІСТ

СЛАВІМО ХРИСТА У ВЧИНКАХ!
Впустімо у серця тих, для кого немає місця, 

як для Ісуса у Різдвяну ніч!
Папа Франциск

Д орогі читачі! Кожне святкування Різдва 
приносить щось нове у наше життя. 

Цього року президент США вперше за багато 
років побажав співвітчизникам веселого Різдва, 
замість звичних веселих свят, – зробив крок 
до Істини. Ми, в своїй Україні дякуємо Богові, 
що дожили, що маємо з чого зготувати Святу 
вечерю, що маємо свою Церкву, незалежну 
державу, що не треба боятися стукоту в двері й 
ховатися за заштореними вікнами на молитві, 
що все більш-менш добре в родині, просимо 
благословення на майбутнє і мріємо, щоб не 
було гірше – щоб закінчилася війна...

У цей радісний час, наповнений згадками про 
життя нашого Спасителя, не забудьмо впустити 
в свої серця – через реальні вчинки – тих, для 
кого немає місця... Ще кілька років тому Папа 
Франциск у своїй різдвяній проповіді звертався до 
мешканців благополучної частини світу з закликом 
«змінити байдужість на близькість і гостинність, 
щоб усі, хто страждає, змогли отримати допомогу 
й повернутися до власних країн і жити гідно». «Ви 
зараз – як Ісус у ніч Різдва, – наголошував понтифік. – 
Для Нього тоді теж не знайшлося місця…»

Дорогі брати і сестри, розрив між тими, хто 
страждає, і тими, хто є байдужим до страждань 
ближнього, залишаєтьсяі зараз актуальним 
викликом! Робімо кроки, кожен зі свого місця, 
зростаючи у вірі, щоб насмілитися на великі 
порухи серця, щоб стати голосом для тих, у 
кого його немає – а є лише біль і сльози, що 
переповнюють світ… Славімо Христа у вчинках! 
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Високопреподобні Отці й 
Преподобні Брати 

у Василіянському Чині!

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!

Урочистим святкуванням, за юлі ансь-
ким календарем, свята святого священ-
номученика Йосафата на його батьків-
щині, у м. Володимирі-Волинському в 
Україні, 25–26 листопада 2017 року за-
кінчуємо відзначення ювілею 400-ліття 
нашого Чину. Трохи швидше відбулися 
прикінцеві святкування ювілею в інших 
Провінціях Чину в різних країнах світу.

З ювілеєм 400-ліття Василіянського 
Чину збіглися цього року й інші важли-
ві дати: 150-ліття проголошення святим 
священномученика Йосафата, архієпис-
копа Полоцького, та 380-та річниця від 
дня смерті ініціатора реформи східного 
монашества, внаслідок якої утворився 
наш чернечий Чин, Київського митро-
полита Йосифа Велямина Рутського. 
Крім того, у Бразилії цей ювілей збігся 
зі 120-ю річницею перебування й місії 
Василіянського Чину в цій країні.

СЛОВО ПРОТОАРХИМАНДРИТА

ПОСЛАННЯ НА ЗАКІНЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ
400-ЛІТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
СВЯТОГО ЙОСАФАТА

Протоархимандрит 
о. Ґенезій ВІОМАР, ЧСВВ 

Всі Провінції Чину, незалежно від 
того, в якій Церкві свого права діють 
і від якого століття починають відлік 
своєї історії, урочисто відзначили цю 
важливу для всіх нас дату: реоргані-
зування монастирів з’єднаної з Римом 
Київської митрополії в одну спільноту, 
яка тепер носить назву Василіянський 
Чин святого Йосафата, спільноту, яка 
об’єднує монастирі й ченців із різних 
Церков свого права й різних країн і на-
родів, до якої належимо ми всі.

У цьому посланні з нагоди закінчен-
ня ювілейного року хочу звернути увагу 
всіх нас на кілька важливих у контексті 
його святкування знаків радості й надії.

СЛУЖІННЯ У ЦЕРКВІ Й ДЛЯ ЦЕРКВИ
Цей ювілей ми відзначали в єдності 

з цілою Церквою, а передусім  – в єд-
ності з Церквами та єпархіями, в яких 
існують наші монастирі та діють наші 
спільноти. Інакше й не могло бути. 
Адже ми є частиною Христової Церк-
ви, єдиної, святої, соборної й апос-
тольської, в якій народилися через 
Хрещення до вічного життя, в якій 
отримали щедрі Божі дари, зокрема 
дар чернечого, а багато хто з нас  – і 
священичого, покликання. У  єдності 
Церкви й сопричасті з її ієрархією та з 
усіма її дітьми ми віднаходимо себе як 
спільнота, у щоденному житті молитви, 
відречення та праці ми віддаємо себе 
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на служіння як одиниці та як спільнота 
для добра Божого народу, зокрема, на 
служіння церковній єдності, за гаря-
чим прагненням Господа Ісуса Христа, 
«щоб усі були одно» (Ів. 17, 21).

Ми всі – Головна Управа та Управи 
Провінцій, кожна спільнота й усі свя-
щеники і брати – вдячні єпископам на-
ших Церков, які не тільки були духовно 
з’єднані з Чином під час святкувань з 
нагоди ювілейного року, а й підтрима-
ли нас, радо відкликаючись на запро-
шення відзначити події ювілею разом 
із монастирськими та парафіяльними 
спільнотами, в яких ми служимо, а 
також ініціюючи різні заходи у своїх 
єпархіях: чи то конференції й симпозі-
уми, чи то святкові академії й концер-
ти духовної музики, чи урочисті бого-
служення з нагоди цього ювілею.

Визнаючи близькість та сприяння 
всіх без винятку єпископів, особливу 
подяку хочу скласти Главі Української 
Греко-Католицької Церкви Блажен-
нішому Святославові (Шевчуку), Вер-
ховному Архієпископові Києво-Га-
лицькому, який розпочав з нами цей 
ювілей урочистою Святою Літургією, 
яку очолив у соборі святого Петра в 
Римі 12  листопада 2016 року. Він та-
кож був із нами під час святкування 
25 червня 2017 року в цьому ж собо-
рі ювілею 150-ліття канонізації свя-
того Йосафата, а 12 листопада 2017 
року очолив урочисту Святу Літургію 
в церкві Пресвятої Тройці василіян-
ського монастиря у Вільнюсі, з котрим 
пов’язані початки нашого Василіян-
ського Чину. Дякуємо Главі УГКЦ і за 
участь у Міжнародній науковій кон-
ференції, яка відбулася 14–17 верес-
ня у Львові, у прощі, разом з іншими 
єпископами Синоду єпископів УГКЦ, 

до Гошівського монастиря, а також до 
інших монастирів протягом цього юві-
лейного року.

Ця єдність нашого Чину з поміс-
ними Церквами та їхніми ієрархами, 
священнослужителями й вірними, 
яка так яскраво виявилася під час 
відзначення ювілею 400-ліття Чину, 
є великим знаком не тільки для на-
шої чернечої спільноти, а й для цілої 
Церкви, об’єднаної у прославі Пре-
святої Тройці, в наслідуванні прикладу 
життя та сповненні заповідей Господа 
Ісуса Христа. У багатьох країнах світу 
Церкви, до яких належать спільноти 
нашого Чину, є в меншості, але це не 
повинно нас знеохочувати, ані засму-
чувати, як і те, що наші чернечі спіль-
ноти в цих країнах не є надто числен-
ні. Сам Христос виразно запевняє: «Де 
двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я 
серед них» (Мт. 18, 20).

Урочисте відзначення ювілею 
400-ліття Чину не тільки дало можли-
вість нашим ієромонахам і монахам 
відновитися у вірі, Божій благодаті та 
впевненості у власному покликанні, 
але й стало нагодою отримати щедрі 
Божі ласки всім тим, які впродовж ці-
лого року брали участь у молитві та 
богослуженнях, особливо урочистих, 
у монастирях Чину та в парафіях, до-
ручених проводові наших ченців. 
Наш Чин особливо вдячний Святішо-
му Отцю Франциску, Папі Римському, 
який через Апостольську Пенітенці-
арію надав можливість повного від-
пусту всім учасникам таких відправ, 
а єпископам, які очолювали богослу-
жіння з нагоди ювілею, надав приві-
лей уділення вірним Апостольського 
благословення з приєднаним повним 
відпустом для всіх учасників цих 

СЛОВО ПРОТОАРХИМАНДРИТА
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богослужень, які були духовно приго-
товані та виконали потрібні для цього 
умови. Дякуємо Святішому Отцю також 
за можливість участі в авдієнції на пло-
щі святого Петра у середу, 28 червня, 
в контексті відзначення 150-ліття про-
голошення святим священномученика 
Йосафата, і за слова вітання спільноти 
нашого Чину з ювілеєм його 400-ліття. 
Наша подяка звернена і до вас, дорогі 
священики, диякони та брати-василія-
ни. Як би міг Господь щедро роздавати 
свою благодать учасникам богослу-
жень та інших ювілейних заходів у на-
ших монастирях, церквах і парафіях, 
якби вони не були заздалегідь на на-
лежному рівні та з великою посвятою 
зусиль багатьох людей організовані? 
Тому з радістю відзначаємо заслуги 
всіх вас, від настоятелів Провінцій 
та монастирів  – до наймолодших на-
ших співбратів, для яких святкування 
400-ліття Чину збіглося з роком їхнього 
покликання до василіянської чернечої 
спільноти. Особливо належить відзна-
чити взаємну підтримку та співпрацю в 
організуванні заходів з нагоди ювілею 
різних Провінцій Чину та різних монас-
тирів. Ця співпраця, знаємо, полягала і 
в спільній участі священиків, дияконів і 
братів – представників різних Провін-
цій Чину, і в наданні фінансової допо-
моги для здійснення важливих заходів 
ювілею, і в публікаціях у засобах масо-
вої інформації повідомлень та оголо-
шень про плановані події, а також роз-
повідей та репортажів про ті, які вже 
відбулися. Така співпраця є промовис-
тим знаком нашої єдності й духа спіль-
ноти, а передусім  – братньої любові, 
яка є новою заповіддю Ісуса Христа і 
притаманною рисою його справжніх 
учнів (Ів. 13,34–35).

ДОРОГА, ЯКУ ПРОЙШОВ НАШ ЧИН
Проте не тільки урочисті святкуван-

ня, переважно з нагоди храмових свят у 
монастирях нашого Чину та парафіях, де 
трудяться наші священнослужителі, були 
частиною програми ювілейного року, хоч 
саме в них взяло участь найбільше людей 
і, з певністю, Господь Бог щедро обдаро-
вував усіх їх своєю благодаттю. Не менш 
важливим був науковий та культурний 
аспект святкування. Організація симпо-
зіумів, зустрічей, виставок, конференцій, 
презентацій книг про Чин та його істо-
рію і сучасність – у Пряшеві, Брюховичах, 
Вільнюсі, Львові, Варшаві, Прудентополі, 
Барановичах, Бучачі, Івано-Франківську, 
Гошеві, Клуж-Напоці  – не тільки дала 
можливість зустрітися науковцям-дослід-
никам діяльності Василіянського Чину та 
студентам різних навчальних закладів, а й 
сприяла науковому опрацюванню різних 
ділянок його розлогої в часі та просторі 
спадщини. Серед позитивних наслідків 
цих заходів можна назвати співпрацю на-
уковців різних країн та різних християн-
ських конфесій, виявлення драматичних 
та славетних сторінок історії нашого Чину 
і багатьох обставин його діяльності, не-
знаних як широкому загалові, так і самим 
нашим ченцям. Крім того, головним лей-
тмотивом завжди лунала тема взаємин 
між Чином та Церквою, яка красномов-
но потверджувала слова Папи Лева ХІІІ: 
«Поки процвітав Чин, процвітала й Русь-
ка (Українська) Церква» (Апост. лист «Осо-
бливою охороною» від 12.05.1882 р.).

У цьому плані найважливішою на-
уково-просвітницькою подією була 
згадана вже Міжнародна наукова 
конференція у Львові–Крехові 14–
17  вересня 2017 року «Чин Святого 
Василія Великого: історія, сьогоден-
ня, перспективи» (матеріали якої, 
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сподіваємося, невдовзі вийдуть дру-
ком), що була організована Василі-
янським Чином Святого Йосафата й 
Українським католицьким універси-
тетом під патронатом Глави УГКЦ Бла-
женнішого Святослава і за підтримки 
Львівської міської ради. Серед інших, 
важливою науковою подією була пу-
блікація протоколів перших шести 
капітул Василіянського Чину в серії 
«Записок ЧСВВ» під редакцією отця 
Порфирія Підручного, ЧСВВ, та дияко-
на Богдана П’єтночка, ЧСВВ.

Кожний, хто неупередженим оком 
дивиться на історію Василіянського 
Чину, який спочатку діяв у єпархіях Ки-
ївської з’єднаної з Римом митрополії, 
а згодом  – і в єпархіях інших Церков 
свого права різних народів, бачить, як 
тісно історія та діяльність ченців-васи-
ліян переплітається з долею та недо-
лею цих народів упродовж століть та з 
долею й недолею цих Церков. Чин за-
вжди поділяв долю народу й Церкви, 
в яких діяв, тому нерідко був переслі-
дуваний, нищений, а в деяких країнах, 
де раніше процвітав, і досі є непри-
сутнім або мало присутнім, передусім 
у тих Церквах і серед тих народів, де 
рука державної машини намагалася в 
різний час повністю або частково зни-
щити з’єднану з Римським Апостоль-
ським Престолом Церкву та її аван-
гард – ченців-василіян.

Дякую від імені Чину та його спіль-
нот, які присутні та діють у різних 
Східних Католицьких Церквах і єпар-
хіях, всім науковцям і дослідникам, які 
щиро шукають правду та неуперед-
жено й різносторонньо висвітлюють 
історичні події, повертаючи історії, по 
багатьох роках заборон і цензури, її 
питому роль вчительки життя.

З ВІДВАГОЮ ВДИВЛЯЮЧИСЬ 
У МАЙБУТНЄ
Відзначення ювілею 400-ліття Ва-

силіянського Чину Святого Йосафата 
було нагодою із вдячністю згадати та 
молитовно пом’янути всіх наших по-
передників у монашестві, а також усіх 
тих людей, які співпрацювали з ними 
протягом усього часу історії Чину і які 
відійшли до вічності. Заклик до тако-
го вшанування і вдячності був однією 
із тем мого Послання на Великий піст 
2017 року. Ми й надалі не повинні за-
бувати молитися за них, як і за тих, що 
співпрацюють з нами тепер.

Все-таки не для тих наших отців і 
братів, які відійшли вже по Божу на-
городу,  – а багато з них були справді 
славетними мужами та героїчними й 
повними євангельського запалу осо-
бистостями,  – а для нас, що живемо 
тепер, і для наших наступників  – був 
цей рік ювілею. Славна і нерідко бо-
лісна історія нашого Чину виявляє нам 
передусім зрілість та далекоглядність 
творців чернечої реформи Київського 
монашества: митрополита Йосифа Ве-
лямина Рутського, святого Йосафата 
Кунцевича та першого покоління чен-
ців новоутвореної Конгрегації Пре-
святої Тройці Василіянського Чину, 
заснованої під час першої капітули в 
1617  році у Новгородовичах (сучасна 
Білорусь). Вони, а передусім натхнен-
ник і батько реформи, митрополит Рут-
ський, намагалися сягнути, у своєму 
прагненні досконалого життя на славу 
Божу, самих основ спільножительного 
монашества, цілюще і вічносвіже дже-
рело якого б’є із творів святого Васи-
лія Великого та прикладу праведного 
життя заснованих ним спільнот. Але 
одразу й іншою думкою керувалися 
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вони всі: відповідності способу життя 
вимогам і обставинам часу, а також 
використання євангельського духа 
чернечих спільнот на служіння Церк-
ві. Тому, встановлюючи правила життя 
новоутвореної спільноти, вони бра-
ли також до уваги досвід та приклад 
життя й організації тодішніх чернечих 
спільнот Римо-Католицької Церкви, 
зокрема єзуїтів, кармелітів тощо, які 
відіграли велику роль у здійсненні ка-
толицької церковної реформи у ХVI та 
наступних століттях.

Ці дві риси: шукання чистих цілющих 
джерел автентичного духовного життя 
із спадщини як східного, так і західного 
християнства, та реалізм у його влашту-
ванні в конкретних умовах часу й місця, 
з увагою на діяльну участь монашества 
в місії Церкви та жертвенну працю на 
благо Божого народу, – притаманні всім 
поколінням василіян, у тому числі й Чи-
нові у наш час.

Озираючись із пошаною і вдяч-
ністю в минуле, живучи теперішньою 
хвилиною, наш Чин не тільки вдивля-
ється у майбутнє, а й готує його. На 
це спрямована наша душпастирська 
й виховна праця, провід духовних на-
вчальних закладів, шкіл і релігійних 
товариств, видавничо-просвітницька 
діяльність, проведення реколекцій та 
народних місій, інші різноманітні види 
діяльності. Спільноти й ченці Чину 
беруть участь у різних ініціативах, які 
організовують Церкви та місцеві като-
лицькі спільноти.

Окрасою монаха є, передусім, 
власне духовне життя, яке залежить 
від особистої єдності з Богом та рівня 

спілкування з Ним. Щоб бути світлом 
для світу, за Христовою заповіддю, 
чернець має сам просвічуватися тим 
Світлом, яким є Христос Господь, єдна-
ти своє життя з Його життям і страж-
даннями, щоб брати участь у радості 
Його Воскреслого.

Тож нехай, дорогі Отці й Брати, цей 
ювілей 400-ліття Чину для всіх нас буде 
новим порогом, з якого вирушаємо як 
спільнота в нашу подальшу подорож 
дорогами Небесного Царства, яке мо-
гутньо присутнє вже тут, на землі, але 
повнотою здійсниться у вічності. Наше 
завдання – голосити Христове Єванге-
ліє словом і прикладом життя: як осо-
бистого, боговгодного й чеснотливого, 
так і спільнотного, у братній любові та 
єдності духа, – а також служити іншим 
тими дарами, які ми прийняли від Бога 
у його щедрості, а нашій дбайливості. 
Як колись, так і тепер, «жнива великі, 
та робітників мало», тож і надалі не пе-
реставаймо просити «Господаря жнив, 
щоб вислав робітників на свої жнива» 
(пор. Мт. 9, 37–38).

Закінчуючи цей рік ювілею 400-літ-
тя, виходимо назустріч невідомому 
пам’ятаючи, що Бог  – володар історії, 
який дає вірним йому слугам пере-
могу та участь у своєму житті. Тож не-
хай будуть відважними наші серця, 
розсудливими наші уми й повними 
довір’я до Господа наші задуми.

Нехай Господь Бог усіх щедро бла-
гословить, а Пречиста Діва Марія огор-
тає своїм материнським покровом.

Рим, 25 листопада 2017 р. Б., 
у свято св. сщмч. Йосафата 

за юліанським календарем

СЛОВО ПРОТОАРХИМАНДРИТА
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ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

Дорогі читачі нашого василіянського 
часопису «Місіонар»! Безперечно, подія 
Воплочення Божого Сина і Його наро-
дження від Пречистої Діви Марії є одним 
із наріжних каменів у світогляді переко-
нань кожного християнина. Як визнаємо 
у нашому Символі віри, «Він задля нас 
людей і нашого ради спасіння зійшов із 
небес і воплотився із Духа Святого і Ма-
рії Діви і став чоловіком».

Так само, як наш Спаситель прийшов у 
світ в далеко не святкових і не зручних по-
бутових умовах, так само Він сьогодні го-
товий прийти до кожного – іноді не завдя-
ки, а радше всупереч різним перешкодам 
і негараздам. Якщо навіть хтось не матиме 
змоги сісти за святковий стіл (а таких, на 
жаль, немало) чи відвідати богослужіння, 
як же важливо, щоб ця особа зуміла в сво-
єму серці зберегти ту спасенну для кож-
ного правду, що «З нами Бог».

Народження Ісуса Христа є скарбом 
людини, оскільки дозволяє зрозуміти і 
сприйняти власну цінність, заради якої 
Бог став одним із нас, не погордивши 
своїм створінням, і дарував нам мож-
ливість бути Його дітьми. Св. Василій 
Великий у гомілії на Різдво Христове 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ІЗ НАГОДИ РІЗДВЯНИХ 
СВЯТ ПРОТОІГУМЕНА ПРОВІНЦІЇ 
НАЙСВЯТІШОГО СПАСИТЕЛЯ В УКРАЇНІ

Високопреподобний 
о. Йоан ШКОЛИК, ЧСВВ

сказав такі слова: «Бог на землі, Бог між 
людьми; не у вогні і серед голосу труб; 
не на горі, що димить, або в темряві, ані 
в лячній ревучій бурі, даючи закони, але 
в тілесній появі, лагідний і добрий пере-
буває з людьми. Бог у тілі не діє здалека, 
як у пророків, але злучений з природою, 
рівною людській природі, щоб у той спо-
сіб через своє тіло, споріднене з нами, 
привести назад до себе все людство».

Серед усіх дарованих нам середників 
для плекання щирих відносин із Богом, 
окрім особистої молитви, особливої уваги 
заслуговують також читання Святого Пись-
ма (Ів. 8,31–32) та участь у Пресвятій Євха-
ристії (Ів. 6,35). Тому в часі цих свят і надалі 
пам’ятаймо в наших молитвах, роздуму-
ючи над Божим Словом і у хвилину, коли 
приймаємо Його Пресвяте Тіло і Кров, про 
тих, які хочуть, та не можуть, і тих, що мо-
жуть, та не хочуть черпати сили із середни-
ків, які єднають нас через таїнство Вопло-
ченого Божого Сина із нашим Творцем.

Бажаю усім, щоб у ці Різдвяні свята 
ми змогли ще більше зауважити і від-
крити Божу присутність у нашому житті. 
А це, своєю чергою, допоможе пережи-
ти скрутні хвили терпінь і випробувань, 
власну самотність, пам’ятаючи, що Гос-
подь віднині є поруч, Він найближчий 
до мене. І саме це переконання приведе 
кожного до зростання у вірі, яка є дока-
зом речей невидимих (Євр. 11,1), у надії, 
що не засоромить (Рм.5,5), і любові, що 
не проминає (1 Кр. 13,8).

Бажаю усім гарних свят і віднайдення 
правдивої радості в Бозі!

СЛОВО ПРОТОІГУМЕНА
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«НОВА РАДІСТЬ СТАЛА, 
НАД ВЕРТЕПОМ ЗВІЗДА 
СВІТУ ЯСНО ЗАСІЯЛА»

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

о. Терентій 
ДОВГАНЮК, ЧСВВ

Координатор Апостольства 
молитви в Україні

Дорогі читаті 
часопису «Місіонар»!
Дорогі почитателі 
Серця Христового!

Дорогі члени 
Апостольства молитви!

Вифлиємська зоря знову своїм 
незгасним світлом торкається на-
ших людських сердець, наповнює 
їх невимовною радістю, звіщаючи 
про народження Божого Дитяти. 
Народження на землі Христа, Сина 
Божого, – це великий день для всьо-
го світу, це нова віха в його бутті, з 
якого почалося нове життя, з новою 
силою і можливостями для безмеж-
ного розвитку і довершеності. Це і 
великий день у житті кожного хрис-
тиянина, зокрема кожного з нас, 
бо задля нас, людей, задля нашого 
спасіння приходить на землю Син 
Божий і народжується від Духа Свя-
того і Марії Діви, і стає чоловіком.

Різдво Христове – це свято любо-
ві. Любов, яку принесло на землю 
Різдво, зобов’язує нас до внутріш-
нього відродження й оновлення 
усього сущого: людини, сім’ї, нації, 
держави. У світлі Різдва Христового 
ми повинні прагнути очиститися від 
скверни, відродити наші душі й сер-
ця у покаянні, любові й прощенні.

У ці святкові різдвяні дні сер-
дечно вітаю усіх почитателів Серця 
Христового, усіх членів Апостоль-
ства молитви, а також усіх християн 
з Різдвом Христовим і Новим роком! 
Хай Господь благословляє вас на 
плідну працю, обдаровує здоров’ям, 
успіхом і радістю у вашому житті.

У ці прекрасні Різдвяні свята, 
коли всі збираються за родинним 
столом, пропоную біля святих обра-
зів помолитися за воїнів, які й у ці 
новорічно-різдвяні дні захищають 
нас від ворога.

Вознесімо свою молитву за наш 
край і за його нарід, щоби Господь 
зігрів і об’єднав усіх нас своєю Бо-
жою любов’ю, і подякуймо Йому за 
Його безмежну любов до нас.

Христос Рождається! 
Славімо Його!
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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.

МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
О Божественне Серце Ісуса! У злу-

ці з тим наміром, з яким Ти на землі 
віддавав славу Богові і тепер щоденно 
віддаєш у Пресвятій Тайні Євхарис-
тії, жертвую Тобі через Непорочне 
Серце Пречистої Діви Марії усі свої 
молитви, справи, слова, думки й ви-
тривалість у терпіннях сьогодніш-
нього дня у винагороду за всі зневаги, 
образи і кривди, завдані Тобі.

Жертвую їх особливо за Святішо-
го Отця Папу Римського, за святу 
Церкву, за навернення грішників та 
в усіх намірах Апостольства молит-
ви, призначених на цей місяць і на 
сьогодні.

Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спо-
магайте святу Церкву та Україну!

Святий Йосифе, Покровителю і 
Заступнику приятелів Ісусового Сер-
ця, моли Бога за нас!

Святий Архангеле Михаїле, свя-
тий Миколаю, святий Володими-
ре, святий Йосафате, заступники 
України, моліть Бога за нас! Ось Серце, що так полюбило нас...

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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Реєстраційне свідоцтво КВ No 5133 від 
18.05.2001 р. 

Часопис виходить раз у місяць

Передплатний індекс – 
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«Місіонар», вул. Б. Хмельницького, 36, 

м. Львів, 79019 
тел/факс: 255-38-15 / +380980375589 

e-mail: misionar@ukr.net 
наш сайт: misionar.in.ua

Підписано до друку 20.12.2017 
Формат 70х100 1/16. Друк офсетний. 

Папір друк. No 1. Умов. друк. арк. 
5,2. Умов. 

Фарбо-відб. 5,7. Обл.-вид. арк. 5,0. 
Зам. Тираж 5000 прим.

ЦІНА ДОГОВІРНА
Віддруковано з готових діапозитивів 
у Жовківській друкарні видавництва

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

м. Жовква, вул. Василіянська, 8

Передруки і переклади дозволе-
ні за поданням джерела. 

Редакція зберігає за собою право 
виправляти і скорочувати надіслані 

матеріали.

©Журнал «Місіонар», 2018



№1 (295)12 МІСІОНАР СІЧЕНЬ 2018

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЛЮТИЙ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб не піддавалися корупції ті, хто перебуває 
при фізичній, політичній або духовній владі.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

Корупція – це найпоширеніша мова 
мафії, «процес вмирання», який руй-
нує співіснування між людьми, веде до 
злочину і, зрештою, знищує самого зло-
чинця. Папа Франциск пише про це в 
передмові до книги-інтерв’ю кардина-
ла Пітера Тарксона «Корозія».

Корупція виходить з «розбитого, за-
плямованого серця», підкреслює Папа. 
Таке серце подібне до трупа. Якщо 
людина дозволяє увійти у своє життя 
корупції, то вона «падає», діє проти сус-
пільства і руйнує стосунки. Руйнуються 
опори спільного проживання людей, а 
особистий корисливий інтерес стає отру-
тою, отруює всяку життєву перспективу.

Корупція «зловонна», заявив Папа 
кілька років тому під час відвідуван-
ня неаполітанського району Скам-
пія. У передмові до книги Святіший 
Отець повторює цю думку: корупціо-

нер видає сморід гнилого серця. Саме 
воно є джерелом поневолення людей, 
деградації, соціальної несправедли-
вості, приниження заслуг, відмови 
від надання послуг. Саме з гнилого 
серця виходить нехтування загаль-
ним благом і природними ресурсами.

«Корупція – це також різновид 
блюзнірства, це зброя і найпоширені-
ша мова мафії. Вона живить культу-
ру смерті. Корупція заважає уявити 
собі майбутнє, оскільки вона підри-
ває основи надії на те, що коли-не-
будь буде краще», – пише далі Папа.

«Корупцію слід вивчати і викри-
вати, щоб милосердя запанувало над 
дріб’язковістю, а допитливість і креа-
тивність – над покірною втомою. Ко-
рупціонер «забуває попросити вибачен-
ня» від ситості і втоми, від байдужості і 
самовдоволення», – підсумовує Папа.

ПОКРОВИТЕЛЬКА: МУЧЕНИЦЯ АГАФІЯ 
Свята Агафія народилася у багатій християнській родині і жила у III ст. 

в місті Катанія на Сицилії за правління імператора Деція. В юності дівчина 
посвятила себе Богові. Царський консул Квінтіан, який був поганином, жа-
дібним оком дивився як на дівочу красу, так і на багатство Агафії.

Він намагався різними способами змусити її до відступництва від Хрис-
тової віри і схилити до того, щоб вона вийшла за нього заміж. Але ні при-
мусове перебування Агафії в домі розпусти, ні жорстокі тортури не зламали 
дівчини, яка з Божою допомогою дотримала свою обітницю чистоти і неви-
нності. Після жахливих катувань Агафія померла мученицькою смертю у 
в’язниці. На гробі Агафії діялися численні чуда. Під час посвячення церкви 
на її честь Бог прославив Агафію новими чудами.
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МОЛИТОВНИЙ НАМIР НА ЩОДЕНЬ ЛЮТОГО
Ч
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 чт Прп. Макарія Єгипетського за злагоду в родинах

2 пт † Прп. Євтимія Великого за добре виховання дітей

3 сб Іспов. Максима; мч. Неофіта за християнські спільноти

4 нд Ап. Тимотея; прпмч. Анастасія Перс. за вдів і сиріт воїнів АТО

5 пн Сщмч. Климента, єп.; мч. Агатангела за біженців та емігрантів

6 вт Прп. Ксенії Римлянки за самотніх і одиноких людей

7 ср Свв. Григорія Богослова, архієп. Царгород. за самогубців

8 чт Прпп. Ксенофонта і дружини його Марії за чесноту чистоти

9 пт † Перенес. мощей св. Івана Золотоуст. за добрих провідників нашого народу

10 сб Прп. Єфрема Сирійця за християнські спільноти

11 нд Перенес. мощей сщмуч. Ігнатія Богон. за молоді подружжя

12 пн ⊕ Трьох Святителів: Василія Вел., Григорія 
Богосл., Івана Золотоуст. за науковців

13 вт Безсрібн. і чудотв. Кира й Івана за мир у світі й взаємне милосердя

14 ср Передсв. Стрітення, Мч. Трифона за сектантів, за їхнє повернення у лоно Церкви

15 чт ⊕ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ  за подорожніх

16 чт Симеона Богоприємця і Анни Пророч. за вірність шлюбним обітницям

17 сб Прп. Ісидора Пилюсіотського за атеїстів

18 нд Мч. Агафії за ощадливе використання ресурсів

19 пн Св. Вукола, єп.; сщмч. Сілвана, єп. за отримані від Бога ласки

20 вт Св. Партенія, єп. Лампсакійського за добрий український парламент

21 ср Відд. Стрітення; Вмч. Теодора Страт. за відвагу свідчити Христа

22 чт Мч. Никифора за подолання корупції в державі

23 пт Мч. Харалампія за недужих і тих, хто в чистилищі

24 сб Сщмч. Власія, єп. Севастійського за поміркованість у збагаченні 

25 нд Св. Мелетія, архієп. Антіохійського за місіонерів

26 пн Прп. Мартиніяна за померлих рідних і близьких

27 вт † Рівноап. Кирила, учит. слов’ян, прп. Авксентія за розвиток медицини

28 ср Ап. Онисима за екуменічні зустрічі

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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4 ЛИСТОПАДА ВІДБУЛОСЯ ОСВЯЧЕННЯ
ПАМ’ЯТНИКА АНДРЕЮ ШЕПТИЦЬКОМУ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Погруддя встановлене на подвір’ї церкви святого Юра. 
Саме тут, у Кристинопільському (Червоноградському) 
василіянському монастирі 11 серпня 1892 року брат Андрей 
склав вічні обіти.
Поблагословив пам’ятник та очолив Архієрейську Божественну 
Літургію владика Ігор Возьняк, Митрополит Львівський, 
у співслужінні з Протоігуменом провінції Найсвятішого 
Спасителя о. Йоаном Школиком, ЧСВВ, настоятелем 
Червоноградського монастиря о. Ігнатієм Москалюком, ЧСВВ, 
ієромонахами та іншими священиками міста. 
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СВЯТО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА 
У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Передували відзначенню пам’яті святого 
Йосафата реколеції під проводом 
о. Августина Стрижика, ЧСВВ, магістра 
новіціату в Крехові.
Уже 26 листопада відбулася Архієрейська 
Божественна Літургія, яку очолив владика 
Йосафат Говера, екзарх Луцький. 

З Архієреєм співслужили: Протоігумен 
Провінції Найсвятішого Спасителя о. Йоан 
Школик, ЧСВВ, настоятель Володимир-
Волинського монастиря о. Марко Максимів, 
ЧСВВ, ігумени василіянських монастирів та 
інші ієромонахи. На свято прибули і паломники 
з декількох міст і сіл західної України. 

У неділю, 26 листопада, у Василіянському монастирі Володимира-
Волинського відбулися урочисті святкування празника святого 
священномученика Йосафата
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ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО У ВІЛЬНЮСІ ВІДВІДАВ 
ХРАМ УГКЦ І ПОДЯКУВАВ ЗА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

8 грудня 2017 року відбувся робочий 
візит Президента України Петра Порошенка 
до Литовської Республіки з метою участі 
у Десятому засіданні Ради Президентів 
України і Литви. В рамках візиту Петро 
Порошенко відвідав греко-католицький 
храм Пресвятої Трійці, де оглянув виставку 
світлин про Революцію Гідності. У храмі 
відбулася зустріч з українською діаспорою та 
нагородження відзнаками України видатних 
осіб Литви.

У промові Петро Порошенко наголосив 
на символічності цієї зустрічі у храмі, який 
500 років тому побудував князь Костянтин 
Острозький.

«Цей храм – символічне місце. Понад 
500 років тому його побудував князь 
Костянтин Острозький, як символ об’єднання 
Литви й України. Це також символ того, що 
коли Україна і Литва об’єднані, нас ніхто не 

переможе. Тут, з Вільнюса, щоденно лунає 
молитва за Україну, за довгоочікуваний і 
бажаний мир, лунає молитва за українських 
воїнів, які захищають мир, свободу і 
демократію не лише України, а й усієї 
Європи. Я вдячний святим отцям, українській 
громаді та владі Литви за допомогу Україні. 
Перша гуманітарна допомога, після початку 
російської агресії у 2104 році прийшла 
до України з Литви. Перших поранених, 
і найбільшу кількість, українських воїнів 
прийняла Литва.

Сьогодні Литва є найнадійнішим 
союзником і дипломатом України в 
Євросоюзі. Дозвольте мені ще раз повторити 
ті слова, які вперше прозвучали саме в 
цьому храмі понад 500 років тому: коли 
Литва й Україна разом – ми непереможні», – 
підкреслив Петро Порошенко.

ДЖЕРЕЛО: РІСУ
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ЗЛОВМИСНИКИ НА ВИСОКОМУ ЗАМКУ
ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Зламаний хрест, розбиті фігури біблійних 
постатей та понівечені таблички. Восени 
вандали втретє понищили релігійну атрибутику 
та статуї молитовних жінок на Високому Замку. 
За 7 років, відколи почали встановлювати 
стації, вже немає жодної Біблійної сцени, яка 
б не постраждала від рук невідомих. Діють 
зловмисники вночі, адже вдень про Хресну 
дорогу дбають служителі з монастиря св. 
Онуфрія. Кожна стація коштує від 3 до 5 
тис. дол., тому неважко порахувати, яких 
збитків завдали вандали, вщент розбивши 
фігури на 8-й стації. Благодійний фонд 
Назарія Брезіцького «Справа Скарбека» 
разом із небайдужими львів’янами взялися за 
реставрацію та виготовлення пошкоджених 
елементів, і вже у листопаді вдалося все 
відновити. «Ідея Благодійного фонду – 
створити у Львові молитовну гору Високий 
Замок, із 2010 по 2013 рік реалізовано проект 
«Хресна Дорога». Її постійно доопрацьовують, 
створюють майданчики, перила, змінюють 
таблички та реставрують фігури, які понищили 
вандали. Крім цього, в рамках цього задуму 
передбачається ще встановлення скульптури 
Ісуса Христа «Спаситель благословляє місто» – 
щоб кожен львів’янин, дивлячись на Високий 
Замок, бачив не тільки телевізійну вишку, а ще 
й отримував благословення Господнє».

Скульптор Богдан Гретчак частинка за 
частинкою щоразу збирає свої творіння, 
фактично по шматках. За його словами, 
реставраційні роботи пошкодженої фігури за 
своєю складністю аналогічні з виготовленням 
нової, і, відповідно, суттєво затратні. Нові 
хрести та кріплення виготовили з дерева, 
аби не приваблювати мисливців за металом. 
З цією ж метою з часом усі хрести планують 
замінити на дерев’яні. Задля запобігання 
новим руйнуванням зверталися у відповідні 
установи, щоб забезпечити на Хресній Дорозі 
патрулювання поліції, освітлення та належне 
облаштування, оскільки люди там щодня 

моляться, а з часом воно має стати місцем 
для паломництва не лише львів’ян. 

Ієромонах Йосиф Будай впевнений, 
що збільшення кількості намолених святих 
місць, де львів’яни можуть служити Богові та 
відбувати прощі, є необхідним для зміцнення 
та розвитку української віри. 

«Богослужіння біля джерела під Високим 
Замком розпочалися ще в 1980 році. Там 
щомісяця збиралися сотні, а потім тисячі 
людей. Тоді кожного дня після вечірньої 
святої літургії 20-30 осіб йшли на цілу ніч 
до каплички на Високому Замку і молилися 
до ранку, попри лютий мороз. З часом там 
постала молитовна каплиця Благовіщення 
Богородиці, де проводилися щомісячні 
богослужіння. 

Там же, з щедрості добродіїв, пізніше 
була встановлена Хресна Дорога, де тепер 
щодня можна побачити поодиноких людей, 
які у молитві проходять її. Ми плануємо з 
Великого посту 2018 року частіше проводити 
богослужіння в цій Благовіщенській каплиці. 
В літній період молитовня буде відчинена 
протягом дня, й охочі зможуть приходити туди 
в будь-який час. Згодом ця Хресна Дорога 
обов’язково стане молитовно-паломницьким 
центром Львова».

Дарія Кучер
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НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ

 НАДІЯ ДЛЯ АЗІЇ ТА СВІТУ. ПАПА ФРАНЦИСК
ПОДІЛИВСЯ ПІДСУМКАМИ ПОДОРОЖІ
«Це був великий дар Бога, тому дякую Йому за все, особливо за зустрічі, які я мав 

нагоду провести», – розпочав Папа Франциск свою катехизу з нагоди загальної ауді-
єнції, що відбулася у середу, 6 грудня 2017 року, в залі Павла VI у Ватикані. Підсумо-
вуючи Апостольську подорож до М’янми та Бангладеш, що тривала 26 листопада – 
2 грудня цього року, Папа наголосив: «Щире “дякую” хочу сказати бірманському та 
бенгальському народам, які виявили мені свою міцну віру та велику любов».

НОВИНИ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
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Вселенський Архієрей пригадав, що 
це вперше наступник святого апостола 
Петра відвідав М’янму; а сам візит відбув-
ся після нещодавнього встановлення ди-
пломатичних відносин між Святим Пре-
столом та М’янмою. «З цієї нагоди я хотів 
висловити близькість Христа і Церкви до 
народу, який вистраждав конфлікти та 
репресії, а тепер повільно прямує до но-
вого стану свободи та миру. Це народ, в 
якому глибоко закорінена буддистська 
релігія, з її етичними та духовними цін-
ностями, у цій країні християни є маленьким стадом та закваскою Божого Царства. І цю 
місцеву Церкву, що є живою та сильною, я мав радість утвердити у вірі та єдності на 
зустрічі з єпископами та під час двох Євхаристійних богослужінь», – сказав він.

Перша Євхаристійна молитва відбулася у спорткомплексі в центрі Янґона. Того дня 
євангельський уривок пригадав зібраним про те, що переслідування за віру в Ісуса 
Христа є звичайним явищем для учнів Ісуса, але це дає можливість свідчити про Госпо-
да, а також пригадує, що жодна волосина не впаде з голови без Його волі (див. Лк. 21, 
12–19). Друга Свята Меса, що була останнім моментом відвідин М’янми, відбулася у ка-
тедрі Пресвятої Марії та була присвячена молоді, яка є знаком надії. «В обличчях тих 
молодих, сповнених радістю, я побачив майбутнє Азії: майбутнє, яке належатиме не 
тим, хто виробляє зброю, а тим, які засівають братерство. І як знак надії я поблагосло-
вив наріжні камені для шістнадцяти церков, семінарії та нунціатури».

Святіший Отець розповів, що він мав нагоду зустрітися не лише з місцевою като-
лицькою спільнотою, але й із владою М’янми, підтримуючи її прагнення до миру в кра-
їні та побажавши, щоб усі без винятку складові частини нації співпрацювали в цьому 
процесі взаємною пошаною. «В цьому дусі я прагнув зустрітися із представниками різ-
них релігійних спільнот, присутніх у країні,  – продовжив Папа.  – Особливо я виявив 
пошану Церкви Найвищій Раді буддистських монахів за їхню давню духовну традицію 
та надію на те, що християни і буддисти зможуть разом допомагати людям любити Бога 
та ближнього, відкидаючи будь-яке насильство й протистоючи злу добром».

Далі Глава Католицької Церкви розповів про відвідини Бангладеш, які розпочалися 
з моменту вшанування мучеників за незалежність та віру. Більшість населення цієї кра-
їни – мусульманського віровизнання, тому візит вже третього з черги Папи (після бла-
женного Павла VI і святого Івана Павла ІІ) є наступним кроком задля пошани й діалогу 
між християнством та ісламом. «Владі країни я пригадав, – додав Святіший Отець, – що 
Святий Престол від самих початків підтримував бажання бенгальців бути незалежною 
нацією, а також вказав на необхідність того, щоб у ній завжди шанували релігійну сво-
боду. В особливий спосіб я хотів виявити солідарність із Бангладеш у її стараннях допо-
магати біженцям рогінджа, що масово прибули на її територію, де густота населення і 
так є однією з найвищих у світі».

Папа Франциск пригадав, як під час Служби Божої в історичному парку Дакки, столиці 
Бангладеш, він висвятив 16 священиків. Цей момент він назвав одним із найрадісніших 
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та найважливіших з усієї Апос-
тольської подорожі. Дякувати 
Богові, як у М’янмі, так і в Бан-
гладеш не бракує покликань до 
священства, що є знаком живої 
християнської спільноти. Єпис-
коп Риму, серед іншого, також 
зазначив: «У Дацці ми пережили 
промовистий момент міжрелі-
гійного та екуменічного діалогу, 
який дав мені можливість під-
креслити відкритість серця як 
основу культури зустрічі, гармо-
нії та миру».

Вселенський Архієрей поді-
лився своїми враженнями від 
можливості зупинитися у «Домі 
Матері Терези», де проживала 
свята, коли перебувала у цьому 

місті, і де сьогодні приймають численних сиріт та інвалідів. Він підкреслив, яке гарне 
свідчення дають місцеві сестри, що трудяться у цьому домі, молячись і з усмішкою 
служачи потребуючим людям.

А заключним моментом відвідин Бангладеш, як пригадав Глава Католицької Церк-
ви, стала зустріч із бенгальською молоддю, що пройшла в атмосфері свідчення, співу 
й танців. За словами Папи Франциска, це було свято, яке виявляє радість Євангелія, 
прийнятого у цій культурі. На зустрічі були присутні також юнаки та дівчата інших 
релігій, що, за його словами, є знаком надії Бангладеш, Азії та всього світу.

  «ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ» 
У БЕЛЬГІЇ НАКАЗАВ 
СВОЇМ ФІЛІЯМ ЗНЯТИ 
ЗІ СТІН РОЗП’ЯТТЯ
Бельгійським філіям «Червоного Хрес-

та» наказали прибрати зі своїх офісів 
розп’яття, щоб поважати «принципи Чер-
воного Хреста».
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Волонтери організації виступили з критикою після того, як до них надійшла вказів-
ка від Провінційного комітету «Червоного Хреста» в Льєж познімати зі стін розп’яття, 
оскільки організація планує ставати більш секуляризованою, інформує Breitbart.

Як зазначив директор «Червоного Хреста» у Верв’є, деякі волонтери та працівники 
обурилися цим, однак «мені здається, що це буря в склянці води».

Кілька волонтерів прокоментували цей крок для бельгійського телебачення: «Ми 
хочемо, щоб все залишалося так, як було. Колись ми казали: «Різдвяні свята», а тепер 
це – «зимові свята». «Різдвяний ярмарок» у Брюсселі тепер став «зимовими розвагами».

Як інформує LifeSiteNews, кількість осіб, які відвідують літургію, значно зменшилася 
у колись католицькій Бельгії. На сьогодні туди переїхала значна частина мусульман-
ських іммігрантів.

  БРИТАНЦІ ДОВІРЯЮТЬ 
ПРОГНОЗУ ПОГОДИ БІЛЬШЕ,
НІЖ СВЯЩЕНИКАМ
Довіра громадськості Великобританії до представників духовенства значно 

впала впродовж минулих 30 років. Як показує нещодавнє опитування, священикам 
люди довіряють менше, ніж прогнозу погоди та ведучим новин, однак довіра до 
священиків наразі залишається вищою, ніж до журналістів і політиків.

Відповідно до даних опитування, 998 дорослих британців, тобто 65 відсотків 
опитаних, сказали, що вірять словами священиків і духовенства. Ця кількість нижча 
на 20% від даних 1983 року, і на 4% – від минулорічних.

Підсумки опитування показують, що священики входять у десятку професій, що 
користуються найбільшою довірою британців. Серед них:  1. Медсестри. 2. Лікарі. 
3. Вчителі. 4. Професори. 5. Науковці. 6. Судді. 7. Метеорологи. 8. Поліцейські. 9. Ве-
дучі теленовин. 10. Священики.

Варто зазначити, що особи, народжені після 1996 року, є більш схильними дові-
ряти священикам, ніж ті, хто народився в 1980–1995 роках. 66% молодшої вікової 
групи зазначили, що довіряють священикам, в той час як у старшій групі цей по-
казник становить 54%.

З-поміж професій, що викликають незначну довіру в населення, опинилися по-
літики (17%) і журналісти (27%). 80% опитаних зазначили, що не вірять у те, що по-
літики говорять правду, а 69% сказали те ж про журналістів.

Як повідомляє Catholic Herald, ці цифри слід також розглядати в контексті за-
гального спаду релігійності серед населення. У вересні цього року проведено опи-
тування, в якому 53% дорослих зазначили, що вважають себе «не релігійними», з 
них 71% – віком 18–25 років.
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  «ЗА ЧАС ВІЙНИ В СИРІЇ ЗНИЩЕНО 
ПОНАД 120 ХРАМІВ», – ПАТРІАРХ АНТІОХІЇ
Понад 120 храмів знищено в результаті терактів у Сирії з часу появи в регіоні теро-

ристичної групи ІД. Тепер християни та мусульмани цієї країни мають намір разом від-
новити всі зруйновані об’єкти, повідомив вчора журналістам патріарх Антіохійський і 
всього Сходу Йоан Х .

Відповідаючи на запитання про те, скільки храмів знищено під час війни, патріарх 
сказав, що «більше як 120 храмів у Сирії».

«Незважаючи на все, що відбулося, і всі складнощі, з якими стикається Сирія і весь 
регіон, у нас надалі дуже хороші відносини і з мусульманами, і з представниками інших 
релігій. Екстремізм взагалі не притаманний сирійському народу. Сирія – це насамперед 
країна давньої цивілізації, науки, культури, саме з Дамаска почав свою місію апостол 
Павло», – сказав патріарх.

Він висловив надію, що і в майбутньому християни та мусульмани зможуть мирно 
співіснувати в Сирії.

«Разом із мусульманами, нашими братами, ми будуватимемо наше майбутнє і від-
новлюватимемо нашу країну – це обов’язково... Ми допомагаємо практично всім нуж-
денним і не робимо ніякої різниці між християнами і мусульманами в цьому питанні», – 
запевнив глава Антіохійської Церкви.

  УЧИТЕЛЯ ВІДСТОРОНИЛИ ВІД РОБОТИ ЗА ТЕ,
ЩО НАЗВАВ УЧЕНИЦЮ «ДІВЧИНОЮ»
Вчителя в Оксфорді відсторонили від роботи, йому загрожує звільнення за те, що 

він назвав дівчину «дівчиною».
«Цей випадок – один із багатьох, коли вчителів примушують замовкнути або змиритися 

з покаранням у випадку, якщо вони не погоджуються слідувати сучасній трансгендерній 
лінії», – зазначає представниця Християнського юридичного центру.

Джошуа Саткліфф  – вчителем математики учнів середніх і старших класів школи 
Стоунвол, яка заявляє, що «веде боротьбу з гомофобією, біфобією та трансфобією».

Саткліфф, який є християнином і одним із улюблених учителів, поважав правила 
школи, звертаючись до всіх учнів на ім’я й уникаючи займенників.

Однак 2 листопада, працюючи з групою дівчат (одна з яких ідентифікує себе як 
чоловіка) й намагаючись заохотити їх до кращої роботи, сказав: «Чудово, дівчата!». 
Усвідомивши свою «помилку», він одразу ж вибачився перед цією студенткою і пояс-
нив, що це було незумисно. Однак обмовка може коштувати йому роботи.

Мати трансгендерної дитини одразу подала скаргу на вчителя за те, що він непра-
вильно звернувся до її доньки, яка стане чоловіком. Керівництво школи відсторонило 
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Саткліффа від уроків, визнавши, 
що він був винен і «виявив дискри-
мінаційну поведінку», а також по-
рушив «політику рівності школи».

Як інформує LifeSiteNews, це 
вже не вперше Саткліффа пере-
слідують за його християнську 
віру. Близько півтора року тому 
він очолював популярний гурток 
із вивчення Біблії, який відвіду вали 
понад сто учнів. Директор закрив 
цей гурток «з технічних причин», 
водночас дозволивши проведення 
інших клубів, серед яких – ЛГБТІ. 

  30 ТИСЯЧ КАТОЛИКІВ ІРЛАНДІЇ МОЛИЛИСЯ 
ВЕРВИЦЮ НА УЗБЕРЕЖЖІ ЗА БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
Близько 30 тисяч католиків зібралося вздовж узбережжя Ірландії, щоб помолитися 

вервицю за життя і віру.
Духовну акцію під назвою «Вервиця на узбережжі за життя і віру» проведено з ме-

тою просити Бога втрутитися і не допустити декриміналізації абортів в Ірландії, а також 
відновити посвяту острова християнській вірі.

Як інформує LifeSiteNews, упродовж останніх 40 років в Ірландії відбулася різка і не-
очікувана переміна із християнського, пролайф-суспільства на секулярну націю, що не-
хтує своє католицьке минуле. Північна Ірландія перебуває під постійним тиском Вели-
кобританії у справі легалізації абортів. Нещодавно й уряди Великобританії та Шотландії 
заохочували жінок з Північної Ірландії безкоштовно робити аборти на британському 
материку та ще й з покриттям витрат на дорогу.

Організатори недільної молитовної акції передбачали встановлення близько 53 ста-
цій вздовж узбережжя для молитви. Та вже у неділю їх стало понад 300, а до молитви, 
попри несприятливу погоду, приєдналося близько 30 тисяч католиків. До присутніх на 
узбережжі духовно долучилися в молитві численні католики по церквах та домах.

На проведення «Вервиці на узбережжі за життя і віру» ірландців надихнула поль-
ська «Вервиця на кордоні», що відбулася восени 2017 року.

Ця подія вважається найчисленнішим зібранням ірландських католиків на релігій-
ному заході із часу візиту св. Папи Івана Павла ІІ в 1979 році.
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  СЕНАТ АВСТРАЛІЇ ПРОГОЛОСУВАВ 
ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ 
ОДНОСТАТЕВИХ СОЮЗІВ
29 листопада 2017 р. сенат Австралії видав законопроект, що легалізує гомосексу-

альні «подружжя», водночас відкинувши спроби консерваторів додати поправку, яка 
дозволяла б віруючим власникам бізнесів (пекарям, флористам, музикантам тощо) 
мати право вибору – брати участь у таких «весіллях», чи ні.

Також були відхилені спроби надати релігійну свободу духовенству обирати, чи 
проводити гомосексуальні «весілля», як і право батьків, діти яких навчаються в громад-
ських школах, вирішувати, чи їх діти відвідуватимуть уроки, на яких гомосексуальність 
представлено як норму.

Як інформує LifeSiteNews, законопроект пройшов голосування в Сенаті з резуль-
татами 43 – «за» і 12 – «проти». Тепер очікується, що його також проведуть в Палаті 
представників, а згодом він буде підписаний як закон – швидше за все, наступного 
тижня. Прем’єр-міністр Малкольм Тернбулл зазначив, що хоче завершити процес ле-
галізації до 7 грудня.

  ЦЬОГО РОКУ ВПЕРШЕ ЗА ДОВГИЙ ЧАС 
ПРЕЗИДЕНТ США БАЖАЄ ЛЮДЯМ 
«ВЕСЕЛОГО РІЗДВА І 
ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ»
У першій сімейній різдвяній листівці, яку родина Трампа надсилає з Білого дому, ска-

зано: «Веселого Різдва і щасливого Нового Року». Таким чином, Трамп зруйнував тради-
цію Обами, який бажав просто «Веселих свят».

Нагадаємо, що під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв бороти-
ся із цією політкоректністю. В грудні минулого року він заявив: «Ми знову говоритиме-
мо: Веселого Різдва».

«Президент, Баррон і я дуже щасливі вперше святкувати Різдво в Білому домі, – за-
значила перша леді Меланія Трамп. – Як і для багатьох сімей в нашій країні, різдвяні 
традиції для нас – дуже важливі».

Як інформує LifeSiteNews, перша леді особисто наглядала за процесом декорації Бі-
лого дому до Різдва. У промовідео показано і традиційну шопку із дитятком-Ісусом з 
короною на голові.

Варто додати, що Обами ніколи не використовували слово «Різдво» на жодній із 
восьми різдвяних листівок часів Баракового президентства.
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  ГЛАВА УГКЦ: «“ПРОЩАЄМО І ПРОСИМО 
ПРОЩЕННЯ” – РЕЦЕПТ ПОРЯТУНКУ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ»
5 грудня у Львові в головному корпусі Львівської 

політехніки відбулася зустріч глави УГКЦ Блаженні-
шого Святослава (Шевчука) з академічною спільно-
тою та студентською молоддю. Темою зустрічі стала 
дискусія стосовно стану справ у теперішніх україн-
сько-польських відносинах. Про це повідомляє ко-
респондент ІА ZIK.

Сотні людей, а саме: студенти, аспіранти, викла-
дачі та представники інтелігенції міста зібралися 
разом в актовій залі головного корпусу Львівської 
політехніки, щоб послухати виступ Блаженнішого 
Святослава з нагоди тридцятиріччя початку україн-
сько-польського церковного примирення.

Глава УГКЦ розпочав свій виступ із того, що укра-
їнсько-польські стосунки є зараз болючою та важ-
ливою темою, яку по-різному обговорюють і розу-
міють у Києві, Варшаві та Львові.

Наводимо уривки із виступу Блаженнішого Святослава:

ПОЛІТИКИ ТА ЧИНОВНИКИ СТРАЖДАЮТЬ 
НА КОРОТКОЗОРІСТЬ
Наша українська громада у Польщі неодноразово мені говорила, що українцям у 

Польщі так тяжко, як сьогодні, не було вже давно. Ті особи, яким вже по 50 років, не 
пам’ятають такого складного суспільного моменту у відносинах двох країн. Політики 
полемізують, дипломати використовують щораз агресивнішу риторику. Але слухаючи цю 
всю полеміку, я себе завжди питаю: «А що я можу зробити за таких обставин як українець, 
але насамперед як християнин? Що ми можемо зробити як християни, як українці?». Ми 
дивимося на цю проблему іншими очима, ніж політики чи державні чиновники, адже по-
літики та чиновники страждають на короткозорість. Живуть найближчими виборами і ви-
користовують пам’ять про минулий біль народу у своїх короткострокових владних цілях. 
Це діється як у Польщі, так і в Україні. Ми як Церква, як християни – маємо від Бога дар ди-
витися далеко у минуле та майбутнє. Саме ми разом можемо добачити щось таке, що не 
добачають наші політикани. Говорячи про українсько-польські відносини, мені особливо 
впало у вічі, що останнім часом ніхто не згадує і не говорить про роль Церкви у стосунках 
між українським і польським народами. Можливо, це навмисно? Вітер секуляризації на-
магається усунути Церкву із суспільного дискурсу, зробити її німою, не дати можливості 
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говорити, не дати можливості формувати цінності народу. Це одна із проблем, нам бра-
кує пам’яті у нашому діалозі. Не чекайте від мене політичних заяв, не питайте диплома-
тичних рецептів, бо я їх не знаю… Я розповім вам про історію церковного примиренням 
між українською та польською Церквами».

«ПРОЩАЄМО І ПРОСИМО ПРОЩЕННЯ»
Цього року минає історична дата  – тридцять років примирення між українським і 

польським єпископатами. Це відбулося у Римі, дві події – 8 та 17 жовтня у 1987 році. Тоді 
зібралися, з одного боку – наш український єпископат, хоча тоді Україна була ще за так 
званою залізною завісою, тому єпископів з України не було. З другого боку – приїхав май-
же весь єпископат із Польщі, вони могли тоді вільніше виїжджати до Рима. Очолював де-
легацію з нашого боку Блаженніший Мирослав (Любачівський), а з польського – примат 
Польщі Юзеф Глєн. Ця історична зустріч була під натхненним проводом Папи Римського 
Івана Павла ІІ. Саме тоді прозвучали слова, які є ключем, гаслом, можливо, навіть ліку-
вальним рецептом: «Прощаємо і просимо прощення». Це був початок. Було багато інших 
зустрічей. У 2005 році під проводом Блаженнішого Любомира зроблено крок ще далі. 
Під час візиту Папи Івана Павла ІІ до України формула примирення прозвучала також у 
літургійному процесі. Тоді у Варшаві десятки тисяч поляків на літургії відповіли на заклик 
до примирення, який прозвучав у момент тайни Євхаристії, єдиним словом: «Амінь», що 
означає «Нехай буде». Подібна акція відбулася й у Львові, на Сихові. Тоді велика делегація 
приїхала до нас із Польщі, і теж у літургійному, євхаристійному ключі, а Євхаристія – це 
тіло Христове, найвищий знак примирення і поєднання між людьми і Богом, десятки ти-
сяч львів’ян-українців відповіли на цей заклик до примирення тим же словом: «Амінь».

ТРИ КРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРИМИРЕННЯ
Той рух, що започаткував і активно підтримував Папа Іван Павло ІІ, був глибоко єв-

ропейським рухом примирення. Адже українсько-польське примирення не є якимсь 
відокремленим дійством від інших подібних дійств у Європі. Це логічний крок уперед 
до єднання Європи, зокрема після трагічних подій Другої світової війни. На мою думку, 
українсько-польське примирення – це третій крок, щоб об’єднана Європа мала фунда-
мент бути єдиною. Зараз поясню чому.

Започаткували цей процес примирення французький і німецький народи одразу 
після Другої світової війни. З одного боку був француз Роберт Шуман, ревний католик, 
а з другого, німецького, боку – Конрад Аденауер. Саме ці двоє людей очолили і запо-
чаткували глибоко християнський мотив – примирення обох народів, і це стало по-
чатком єдності всієї Європи. Продовжило цей процес німецько-польське примирен-
ня. Та це були цілком інші обставини. Польща і Німеччина де-факто були по різні боки 
цивілізаційного кордону. Залізна завіса роздирала єдине тіло Європи. Європейський 
союз як проект миру, щоб більше ніколи у Європі не було воєн, на думку тогочасних 
католицьких єпископів, треба було просувати на Схід. Тому 1965 року на заключній 
сесії Другого Ватиканського собору, коли єпископи Польщі були дисидентами у своїй 
країні, саме вони, поляки, як жертви німецького нацизму і всіх звірств Другої світової 
війни – вперше пишуть листа примирення до німецького єпископату – «Прощаємо і 
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просимо прощення». Польські єписко-
пи йшли проти течії тодішньої влади. 
Бо одразу на них накинулася комуніс-
тична пропаганда. Одним з ініціаторів 
цього примирення був архієпископ 
Кароль Войтила, майбутній Папа Іван 
Павло ІІ. Одним із підписантів листа із 
німецького боку був архієпископ Йо-
зеф Ратцінгер, пізніше – Папа Венедикт 
XVI. Це ті люди, які могли стати над тим 
бурхливим, жорстоким сьогоденням, у 
якому їм довелося жити. Їхня христи-
янська тотожність дала їм можливість 
дивитися набагато далі, ніж могли це 
зробити тодішні політичні діячі.

Іван Павло ІІ  – батько, у християн-
ському сенсі, об’єднаної Європи. Треба 
пам’ятати і роль Папи Івана Павла ІІ у 
цьому другому етапі примирення, польсько-німецькому, щоб зрозуміти його значення 
у третьому етапі  – польсько-українському. Поляки й українці пройшли трагічні події 
після двох українсько-польських воєн ХХ століття із своїми образами. Для того, щоб 
зцілити пам’ять польського і українського народів, щоб ми могли жити в єдиному євро-
пейському культурному християнському просторі, Іван Павло ІІ провадив нас до при-
мирення.

ШУКАТИ ТЕ, ЩО ЄДНАЄ, А НЕ ТЕ, ЩО ПРОТИСТАВЛЯЄ
Я пригадую 2013 рік. Того року польське суспільство згадувало роковини Волин-

ської трагедії. Розпочалася антиукраїнська істерія. І ми тоді разом із нашими митропо-
литами на запрошення тодішнього президента Польщі відбули офіційний візит до Вар-
шави. Ми в черговий раз підписали документ примирення між українцями й поляками, 
все було публічно та онлайн, всі найбільші телеканали Польщі це показували. Це був 
ще один крок до примирення. Але, знаєте, мабуть, ми себе тоді переоцінили. Бо вже на 
початку 2016 року ми відчули, що з приходом нової політичної сили до влади ситуація 
стала погіршуватися. Не хочу засуджувати когось, я хочу діяти в логіці святого Папи 
Івана Павла ІІ і шукати те, що єднає, а не те, що протиставляє чи ділить нас.

На жаль, спільні документи, що ми їх підписуємо, залишаються на папері, бо ми 
думаємо, що, підписавши щось, – автоматично вирішуємо справу. Але так не є. Тому 
я пропоную, щоб ми зробили все, щоб християнський заклик, який збудував і може 
знову врятувати об’єднану Європу, був не лише гарною цитатою, але й частиною нашої 
сучасної культури, нашого способу життя, діяння для кожного українця і для кожного 
поляка. Щоб це стало своєрідним антидотом проти різного роду отрут, які викорис-
товує ворог України та Європи, намагаючись розпалити війну протистоянь, поділів за 
рахунок роз’ятрення ран минулого європейських народів. Повірте мені, для того, щоб 
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сьогодні ми як українці стали рятівниками об’єднаної Європи, ми маємо залишатися 
християнами, бути вірними духовному заповіту Папи Івана Павла ІІ – прощаємо і про-
симо прощення. Ця справа є дуже важливою для всіх нас.

РЕЦЕПТ ПОРЯТУНКУ ЄВРОПИ
Міграція – не тільки українська проблема. Як мені розповіли, половина хорватів поки-

нула свою країну. Більше ніж половина лікарів Угорщини виїхала з батьківщини. Так само 
про подібну ситуацію розповіли литовці, що багато литовців емігрувало. Це невеликі нації, і 
коли виїжджає 2-3 млн, то половина населення покидає свою країну. Це, можливо, елемент 
сучасної глобальної культури, бо все рухається: ідеї, гроші по світу і люди теж. Але, коли 
говоримо про міграцію українців у світ і, зокрема, у Польщу, то бачимо велику проблему. 
Хтось говорить про 1 млн 200 тис. українців у Польщі, хтось про 2 млн, хтось називає ще 
більшу цифру. І багато з цих людей дуже легко відмовляються від свого коріння і навіть со-
ромляться у Польщі признаватися, що є українцями. Вони губляться, втрачають гідність. 
Навіть коли хтось із них має можливість іти до української церкви, то вибирає польський 
костел. Мені як главі Української Церкви соромно і прикро за це.

Ця формула «прощаємо і просимо прощення» не лише бальзам, який лікує рани ми-
нулого, але, на мою думку, – це рецепт порятунку Європи від розпаду в часи гібридної 
війни проти об’єднаної Європи. «За нашу і вашу свободу» – це старе гасло має бути 
одним з елементів пробудження українців і поляків. Поляки мають зрозуміти, що без 
незалежної України не буде незалежної Польщі. А українці мають зрозуміти, що братер-
ський союз взаємного прощення і любові є необхідною умовою для того, щоб Україна 
вистояла як народ, держава і європейська нація.

Джерела: «Католицький оглядач» за матеріалами Aleteia,
romansavochka.com, blagovest-info.ru, cnl.news

Радіо Ватикан, Юра Мартинович, IA ZIK

  СЛУЖІННЯ ДІТЯМ
8 грудня 2017 р. в Каплиці 

св. Папи Климента, в день пам’яті 
цього священномученика, відбу-
лося урочисте відзначення 10-ти 
років служіння сестер Чину св. 
Василія Великого у м. Перечині 
Закарпатської обл., які провадять 
тут дитячий садок та своє монаше 
служіння.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ
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З цієї нагоди святкову Архієрейську Божественну Літургію очолив Преосвященний 
владика Ніл Лущак, ЧБМ – Єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії.

З Єпископом співслужили отці василіяни: Протоігумен Провінції св. Миколая в Укра-
їні – Впр. о. Андрій Белеканич, ЧСВВ, Протоігумен Провінції Найсвятішого Спасителя в 
Україні – впр. о. Йоан Школик, ЧСВВ, настоятель Боронявського монастиря – о. Тарас 
Іванина, ЧСВВ, адміністратор василіянської парафії у с. Малому Березному – о. Лука Бу-
няк, ЧСВВ та ієромонах Мукачівського монастиря – о. Еміліян Гавей, ЧСВВ.

Також Літургію співслужили священнослужителі Перечинського деканату: декан – 
о. Мирослав Рябінчак, сотрудник перечинської парафії – о. Михайло Микуланинець та 
о. Андрій Долинич.

Участь в Літургії взяли численні сестри-василіянки Провінції Пресвятої Тройці в 
Україні, Провінційна Настоятелька мати Даниїла Винник, ЧСВВ та настоятелька пере-
чинської спільноти с. Партенія Школик, ЧСВВ.

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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Мороз малює у віконці.
Узваром дихає кутя.

І Мати Божа на іконці
у хустку кутає дитя.

Побудь дитиною, синочку.
Твоє дитинство золоте.
Ще вітер віє у терночку

і дерево на хрест росте.

Ще час не сплинув за водою.
Ще Юда спить у сповитку.

Он гурт з різдвяною звіздою
уже на ближньому кутку.
Поколядують і засіють.
Ще, може, буде і життя.

Ти на Голгофі вже Месія,
а на руках іще дитя.

СВЯТ-ВЕЧІР

Ліна КОСТЕНКО
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Над вифлеємськими полями співи,
Вони в душі твоїй на всі літа,
Бо ти обручник Пресвятої Діви,
Бо ти є батьком прибраним Христа.

В цю ніч на душу впав раптовий трепет,
З’явився ангел ясний, як свіча:
«Бери родину і втікай в Єгипет...
Не згине Первородний від меча».

А потім Назарет, пасхальна проща...
Та обірвався радості вінець:

Згубилася Дитина найдорожча!
Як сталося? Що скаже Бог-Отець?

Роки минали у щоденній праці,
Життя теслярське було нелегким,
Але душа твоя жила в палаці,
Вона була з Ісусом дорогим.

Ти помирав із радістю святою,
Спокійно-тихо, бо не був один...
В цей день схилились над тобою
Твоя обручниця і Божий Син. 

СВЯТИЙ ЙОСИФ 

Ієромонах Василь МЕНДРУНЬ, ЧСВВ 
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НОВОРІЧНА ПРИЗАДУМА
ВІРА Й КУЛЬТУРА

«Ось тепер час сприятливий, ось тепер день 
спасіння» (2 Кор: 6, 1–18); На мені дух Господній…, – каже Христос, – 
сьогодні збулося писання у вухах ваших!». Kлючовим словом тут є 
слово «час» у його життєвому й екзистенціальному вимірі.

Йозеф Ратцінґер, ще як Префект Конгрегації у справах віри, у 
своїй новорічній конференції у місті Брешія у 2008 р. сказав:

«Завершується рік, хвилина призадуми, підсумки, плани на 
майбутнє. Приходить момент, коли звертаємо увагу на дивну 
дійсність «часу», скороминучість речей… Намагаємося поглянути 
зі сторони, прийняти якусь загальну ідею, щоб здобути внутрішню 
свободу й спокійну готовність прямувати далі… Ми є людьми часу».

У 10 розділі книги Одкровення св. Йоан Богослов описує 
вражаюче видіння: великий Ангел ставить одну ногу на землю, а 
другу на море і проголошує: «Більше часу не буде!».

Одним із визначних дарунків 
християнства всьому людству є 
цілком нове поняття лінійного часу. 
У поганському світі час був цикліч-
ним, тобто постійним повторенням 
попереднього кола. «Нема нічого 
нового під сонцем», песимістично 
казав автор книги Еклезіаст. Пори 
року повторюються, приходять і 
відходять, і немає жодних змін, 
немає відкуплення, якщо так, то 
жодне спасіння неможливе, життя, 
світ, людина призначені залишати-
ся такими назавжди. Французький 
філософ Сартр назвав це «екзис-
тенціальною нудьгою».

Але голос Ангела з книги Од-
кровення розбиває цю циклічність. 
Якщо час має кінець, то у цьому все 
ж таки є сенс, що його Святий Йоан 
вбачає у Божій новизні. І, справді, 
говорить Господь: «Ось я творю 
все нове» (Од: 21,5). Йдеться не 
тільки про створення нових речей, 
але й про оновлення старих, через 
смерть і Воскресіння, вчиняючи їх 
доцільними, звершеними.

Отже, якщо час має кінець, то й 
має ціль, а дані нам у нашому житті 
нагоди не є безконечними, вони не 
вертаються, не повторюються і саме 
тому є надзвичайно важливими, бо 
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ці нагоди є унікальними, неповтор-
ними. Що більше кожна секунда, 
кожна мить є виняткова, вартісна і 
спрямована до вічного буття. Звідси 
мудреці роблять висновок: «Треба 
проживати кожен день так, неначе 
б він був останнім»!

«Час, – як каже св. Августин, – 
як такий не існує. Це тільки вимір 
нашої душі. Минуле не існує, бо без-
поворотно пройшло; майбутнього 
нема, бо ще не наступило; а тепе-
рішнє – це тільки мить, яка минає».

Християнська мудрість поля-
гає в тому, щоб жити теперішнім 
і нинішнім тепер, бо саме цей те-

перішній момент дає одну, єдину 
і неповторну нагоду в нашому іс-
нуванні ставати такими, якими ми 
вирішимо стати і якими устійнимося 
у бутті. Цей момент навічно утрива-
лює нас – такими, якими ми стали. 
Ось чому кожна хвилина – це твоя 
неповторна хвилина!

Святкування нового хроно-
логічного року все ж має своє і 
літургійне, і богословське, і есха-
тологічне значення, бо в цю ніч, 
святкуючи астрономічний рік, на-
ближаємося до вічності, де вже 
часу як такого не буде, буде тільки 
життя безконечне.

ВІРА Й КУЛЬТУРА



№1 (295)34 МІСІОНАР СІЧЕНЬ 2018

ВІЧНІСТЬ ЗМІНЮЄ:
спротив – на сприйняття,

хаос – на лад,
замішання – на ясність,
перекуску – на бенкет,

притулок – на дім,
чужу особу – на приятеля,

зібрання – на молитву,
а кожного з нас вчиняє 

братом і сестрою.

Перевага вічності з Божої точки зору, 
sub specie aeternitatis, полягає у тому, 
щоб, живучи у часі, ми могли визначи-
ти вічність нашим життям такою, якою 
бажаємо її осягнути у нашій свободі й 
відповідальності. Вічність відкриває по-
вноту життя і підказує, в чому полягає 
найнеобхідніше для щоденного існуван-
ня. Що зайве – те втрачене. Тільки ві-
чність наділяє все, що існує, безмежною 
і безконечною вартістю.

Вічність надає сенсу минуло-
му і приносить вже тепер 
спокій і саме тепер ви-
творює впевнене 
бачення майбут-
нього. Ось чому 
це майбутнє у 
твоїх руках. 
Не треба по-
водитися з 
часом, як не-
розумні дітла-
хи, як, напри-
клад, той учень, 
якого вчителька 
питає: «Івасику, дай 
відповідь на запитан-
ня: я вчуся, ти вчишся, він 
вчиться… який це час? Івасик, не 
знаючи дісного значення дієслова, відпо-
відає: «Це втрачений час».

Кожна людина прагне щастя і шукає 
його. Це нормально. Однак у чому поля-
гає справжнє щастя, залежить від самої 
людини і від її погляду, її розуміння і її 
оцінки речей. Непомильним є тільки Бо-
жий погляд і його оцінка. В цьому вели-
ка мудрість!

Деякі люди шукають «щастячка» там, 
де його насправді нема, бо все те, що ми-

нає, не може наситити людину. Напри-
клад, речі, гроші, багатство…

Відзначаючи Новий рік, ми маємо ще 
одну чудову нагоду зробити підсумок на-
шого минулого і рахунок нашого сумлін-
ня. Господь Спаситель закликає нас до 
цього. Відкинення, неприйняття поклику 
Божого завжди пов’язане з великою від-
повідальністю. Євангельський заклик не 
обмежується якимись моментами, він 
є постійним, бо Ісус завжди присутній у 

своєму Слові! Вміти розпізнава-
ти знаки часу, навчитися 

збирати краплини благо-
даті Святого Духа не 

так легко. Часом 
наші інтереси, 
привілеї, звич-
ки, вигоди, 
прив ’язання 
з а  в а ж а ю т ь 
нам сприйняти 
момент Божих 

відвідин, який 
може докорін-

но змінити наше 
життя. Ми деколи 

так обплутані земними 
клопотами у нашому ма-

ленькому світі, нашими невпин-
ними зусиллями щодо виживання, на-
шим бажанням захистити своє маленьке 
гніздечко, що закриваємо очі, щоб поба-
чити себе самих без прикрас, щоб догле-
діти інших братів і сестер, які потребують 
нашої допомогти.

Господь, Володар часу, знов дає нам 
оцей Новий рік як нагоду помножити 
любов, зміцнити надію, скріпитися ві-
рою і влаштувати мирне співжиття з 
Богом, ближніми і навколишнім світом. 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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Безперечно, нашим невтомним Покро-
вом буде Марія, Мати Господа і наша 
Мати, яка веде нас, часто розгублених і 
невпевнених, до Свого Сина, Ісуса, який 
став нашим братом, який поділяє з нами 
нашу радість і наш смуток, наші випро-
бування та вселяє надію, цю чудесну 
чесноту, яка надає сенсу нашій загально-
людській і християнській діяльності.

У цю новорічну ніч у найкращих споді-
ваннях, єднаючись з усіма людьми доброї 
волі, зокрема з нашими братами 
і сестрами, які змагаються 
за краще життя в нашій 
Вітчизні, звертатиме-
мося до Господа 
з різними про-
ханнями, а та-
кож подякуємо 
Йому за цю 
добру нагоду 
зібратися ра-
зом і духовно, 
по-християнськи 
святкувати під 
час Божественної 
Літургії Його євха-
ристійну присутність між 
нами. Служба Божа вже 
тепер і тут є «небом на землі», бо 
вона поєднує ангелів і людей, та й увесь кос-
мос, уприсутнюючи вічне Боже тепер, щоб 
ми змогли причаститися цієї вічності, при-
ймаючи Ісуса у Святому Причасті.

Яким буде наступний рік? Не знаємо, 
але це залежить також і від кожного з нас! 
Від нашої поведінки, від нашої молитви, від 
нашої співпраці та служіння ближнім.

Тут спадає на гадку розповідь Єван-
гелиста Йоана про перше чудо, яке вчи-
нив Христос під час весілля в Кані Гали-

лейській, перемінивши воду на вино, за 
заступництвом і на прохання своєї Мате-
рі. Розповідає Йоан (2: 2–5,11):

«Отож запрошено на весілля й Ісуса 
та його учнів. Коли ж не вистачило вина, 
мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них 
нема». Відрік їй Ісус: «Що мені, жінко, – а й 
тобі? Та ж не прийшла година моя!». Але 
мати його мовила до слуг: «Що лиш ска-
же вам, – робіть». Ось такий чудес поча-
ток учинив Ісус у Кані Галилейській, і ве-

лич тим свою об’явив, – тож і учні 
його увірували в нього».

Саме вона, Мати 
Ісуса і наша Нень-

ка, прискорила 
час-годину, яка 
мала наступи-
ти, показуючи 
тим самим, що 
могла через 
своє материн-
ське втручан-

ня прискорити 
плани Божого 

Провидіння. Пре-
свята Богородиця 

ще раз хоче розігріти 
нашу любов і її близькість 

до кожного з нас, до всіх лю-
дей. Виявити участь у нашому житті, у 
наших радощах і смутках, у кращій долі 
всього людства в Новому році!

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, 
МОЛИСЯ ЗА НАС!

З НОВИМ РОКОМ, 
ДОРОГІ БРАТИ Й СЕСТРИ!

Ієромонах Матей ГАВРИЛІВ, ЧСВВ

ВІРА Й КУЛЬТУРА

КИТАЙСЬКА МУДРІСТЬ 
КАЖЕ:

За гроші можеш купити собі дім, 
але не сімейний затишок;

Можеш купити собі ліжко, але не сон;
Можеш купити годинник, але не час;

Можеш купити книжку, але не знання;
Можеш собі купити становище, 

але не пошанування-повагу;
Можеш заплатити лікареві, 

але не купиш здоров’я;
Можеш купити собі тілесні приємності, 

але не любов.
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БОЖА МАТІР НАД БАХМУТОМ
ВІРА Й КУЛЬТУРА

ТУТ ПРИСУТНІ ВІРА В БОГА ТА УКРАЇНА

Ми живемо в тривимірному світі, скуті 
оболонкою людського тіла. Ототожнюю-
чи свою внутрішню безкінечність з триви-
мірним тілом, ми обмежуємо свої можли-
вості та перешкоджаємо зв’язку з Богом, 
який є духовним джерелом нашого зем-
ного існування. Цей зв’язок народжуєть-

Вікторія БАК 

ся в глибинах серця через високі відчуття 
любові, краси, гармонії. Нас захоплюють 
теплі хвилі вдячності, ніжності, щастя 
саме тому, що ми є носіями Духу, а все 
прекрасне народжується в Дусі, та лише 
потім має свій вияв у зовнішньому світі. 
Дух людини не існує ізольовано від Ви-
щого Світу, він потребує взаємодії з Ним 
через молитву, милосердя або любов.

Що відчуває людина, коли звичний для 
неї зовнішній світ починає руйнуватися? 
Спочатку – безпорадність та самотність, 
а потім, якщо боротиметься з руйнівними 
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почуттями, – віру та надію. Перші відчут-
тя від тіла, а другі – від Духу. Трагічні мо-
менти нашого життя пробуджують Дух, і 
тоді ми починаємо діяти за його планом, 
не завжди повністю усвідомлюючи, чому 
саме так, але одухотворені дії рятують 
нас для нового життя. 

Війна на Сході України – це суцільна 
трагедія руйнування людських світів. Це 
та «точка Всесвіту, де метафізичне зло 
через стихію вогню й психічну збоченість 
одуреного владою розуму вривається у 
фізичний світ і ранить, і калічить, і вби-
ває… де відбувається матеріалізація 
зла» [3, с. 53]. Будь-яка війна назавжди 
залишає рубці на Тілі й Душі народу. Всі, 
кого торкнулася війна, ніколи не повер-
нуться до того стану, в якому вони пере-
бували до війни. Зруйнований світ стане 
часткою їхнього нового життя. 

Я живу на околиці війни – в місті Бах-
муті. Морок війни частково приборканий 
на відстані 30 кілометрів. Іноді він пробу-
джується віддаленим гуркотом пострілів 
та торохкотінням гвинтокрилів, які при-
літають за пораненими хлопцями, сідаю-
чи на футбольне поле стадіону з гучною 
назвою з совєтських часів – «Авангард». 
Іронія долі перетворила його на авангард 
поранених, яких далі везуть до лікарні ім. 
Мечникова в Дніпро. Тому гуркіт гвинто-
крилів, що відлунює по всьому Бахмуті, 
завжди викликає сум в душі.

У місті багато військових, ми до них 
звикли. Сьогодні вони виглядають справ-
ними: підтягнуті, поголені, чисті. Облич-
чя стурбовані, але не сумні. Військових 
автівок на дорогах Бахмута теж багато, 
особливо зранку. Вони впадають в око 
плямистою забарвленістю, жовтими або 
білими смугами на капоті, простріленими 

дверцятами, саморобною бронею вікон 
або відсутністю в них скла. Інколи можна 
побачити дивні машини з гарматами на 
кузові або позашляховики, перероблені 
під потреби війни, а також величезні ван-
тажівки з брезентовим дахом, під яким 
сидять стомлені хлопці. 

Моя подруга називає ці машини при-
бульцями з паралельного світу. Дійсно, 
це так. Поряд з нами існує паралельний 
світ жахів, але ми все ще живемо там, 
де квітують сади, співають птахи та 
всміхаються діти. Життя на розламі сві-
тів дуже крихке, але сьогодні нам вже 
здається, що інший вимір завжди зали-
шиться осторонь. 

А влітку 2014 року паралельний ін-
фернальний світ прорвався в місто, і жах 
охопив серця людей. Наприкінці серпня 
знайомі лікарі-волонтери повідомили, що 
військовий шпиталь готується до еваку-
ації та українське військо залишатиме 
місто. Цього не сталося, але майже до 
травня 2015 року поширювалися чутки 
про можливе «вирівнювання кордонів» і 
про перехід Артемівська (так називався 
тоді Бахмут) до складу ДНР. 

На жаль, мешканцям міста не до де-
тального опису своїх почуттів. Історія 
відбувається з людьми, а люди – духовні 
істоти. Щоб зрозуміти духовну сутність 
історичних подій, необхідно фіксувати 
те, що відчувають їх учасники. Мене тоді 
охопило почуття кінця старого світу та 
народження нового. Я усвідомлювала, 
що тут, у старому місті, як в океані, скла-
деному з людського жалю, страху та від-
чаю, потопає Титанік нездійсненних мрій 
на «светлое будущее в отдельно взятой 
стране». Скоріше за все, не потопає, а 
розчиняється в окропі людських думок та 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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дій. Нічого нікуди не зникає, люди зали-
шаються тими ж людьми, але точка ки-
піння створює умови для народження зо-
всім нових думок та дій, які вибудовують 
чотиривимірний простір духу. 

Це почуття, мабуть, називають станом 
зміненої свідомості. Я би назвала його ста-
ном народження нової свідомості, яка стає 
ближчою до Небес. Ти фізично відчуваєш, 
як крізь тебе рухається потік часу, а в ньо-
му в сонячних променях віддзеркалюють-
ся далекі зіркі. Ти знаєш, що повинен ро-
бити і, головне, що від твоїх дій залежить 
щось дуже важливе, мабуть, світло дале-
ких зірок, яке уособило в собі збереження 
українського міста Бахмута. 

Поряд були інші люди, які теж відчу-
вали щось подібне. Ми шукали відповіді 
на запитання, що нам робити, крім того, 
що допомогати військовим та пораненим.

Тоді спала на думку стародавня ле-
генда нашого міста про Чудотворну іко-
ну Казанської Божої Матері. На початку 
XVIII століття Бахмут існував як фортеця 
для стримування просування ногайських 
татар вглиб південних степів. Під час об-
логи фортеці татарами козаки-захисники 
розгромили ворога, який, рятуючись, утік 
так швидко, що залишив по собі обоз із 
награбованим майном. Саме в ньому 
знайшли велику ікону Казанської Божої 
Матері в срібному окладі. Відтоді ця ікона 
вважалася захисницею міста не тільки 
від ворога, але й від епідемій хвороб, по-
сухи та інших лих. Коли до міста підсту-
пала біда, його мешканці йшли Хресною 
Ходою з іконою, після чого, як свідчить 
історія, біда залишалася осторонь.

Зберігалася ікона в Свято-Троїцькому 
соборі Бахмута, який було зруйновано в 
50-х роках XX сторіччя. Де поділася ікона 

потім, ніхто не пам’ятає, але зникла вона 
ще до остаточної руйнації храму в часи 
нещадної боротьби більшовиків з церк-
вою. В місті ще живуть свідки жахливого 
вогнища – палали ікони, які за наказом 
керівництва шкіл принесли дітлахи-піоне-
ри, це було в 30-ті роки минулого століт-
тя. Містяни намагалися вихопити з вогню 
духовні реліквії, але показове вогнище 
оберігала кінна міліція та відганяла смі-
ливців. Можливо, Чудотворна ікона була 
знищена нестримною злобою борців «за 
светлое будущее», а можливо, чекає сво-
го часу в схованці вірних. 

Про зниклу Чудотворну ікону зберігся 
лише запис: «лик ея тёмен, письма она 
греческого». Ікона зникла, але Божа Ма-
тір не лишила місто без свого захисту. Ми 
це відчули з наступних подій.

У січні 2015 р. в Бахмуті було роз-
горнуто Першу медичну роту Північного 
територіального управління Національ-
ної гвардії України. Медична рота роз-
ташувалася у будівлі залізничної лікар-
ні та на той період на 90% отримувала 
обладнення і медикаменти за рахунок 
волонтерів, завдяки налагодженим го-
ризонтальним зв’язкам між українцями 
всіх куточків світу. Події показали, що 
саме волонтери могли швидко реагува-
ти на будь-які військові виклики, допо-
магаючи солдатам захищати цілісність 
України. Медична рота – саме такий 
приклад. Безліч мешканців міста добро-
вільно приходили у важкі часи до меди-
ків та помагали, чим могли. Крім того, 
що дуже цікаво, український осередок 
(ядро медичної роти складали люди з 
Західної України) в східному Артемів-
ську став місцем поширення української 
культури. Ми вперше постійно чули таку 
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барвисту та таку близьку, але забуту для 
нас, українську мову. 

Наше місто з 40-х років минулого сторіч-
чя русифіковане. Ми всі вивчали українську 
в школах, але рідна мова починала вми-
рати, українською майже ніхто не розмов-
ляв. Разом із мовою занепадала культура 
та гинуло українське коріння Донбасу. «В 
Донецькій області зовсім нема або майже 
нема українських шкіл та дошкільних за-
кладів, – писав Олекса Тихий ще в 70-ті 
роки минулого сторіччя, – отже, практич-
но проводиться дискримінація українців 
Донеччини і, звичайно ж, це веде до зни-
ження рівня культури, моралі <…>. Сумно 
і моторошно стає на душі при аналізі того, 
що бачиш навкруги. Цілковита байдужість 
до всього прекрасного, святого, людського 
<…>. Донеччина – це шоста частина всього 
населення Української РСР. Її культурний 
та національний розвиток може послужити 
або гарним прикладом для всієї України в 
разі її нормального розвитку, або ганебним, 
холероподібним, коли й інші райони підуть 
шляхом байдужості до національної куль-
тури та мови. І в другому випадку ганьба 
та прокляття впадуть на голови кожного з 
нас, донбасівців, хто бачив, усвідомлював 
насування загибелі і мовчав» [1].

Мабуть, знищення всього українсько-
го на Донбасі зайшло так далеко, що ста-
ло небезпечним для всієї України. Олекса 
Тихий був правий, коли писав, що інші ра-
йони України можуть наслідувати ганеб-
ний приклад Донбасу. Не викликає сум-
ніву той факт, що примусова русифікація 
на Донбасі протягом XX ст. призвела до 
можливості російської навали в XXI ст.

Захист Донбасу носіями української 
мови та культури – це феномен гуманіс-
тичного виміру. Наша генетична пам’ять 

ще не зникла, її приспали, але при вза-
ємодії з тими, хто уособлював Україну, в 
нас пробуджувалася не тільки свідомість, 
а ще й запалювались серця. В медичній 
роті ми почули і побачили живих носіїв 
української мови, разом з ними відчули 
дух свого народу. Актову залу медич-
ної роти разом з військовими медиками 
використовували для культурних захо-
дів – «Кавових зустрічей». Приміщення 
прикрашали дитячими малюнками, лис-
тівками, газетами, репродукціями та пла-
катами. В ньому вирував дух Майдану. 

У вільному місці на другому поверсі бу-
дівлі, відкритому та зручному для всіх, сто-
яла шафа с книжками, охочі могли ними 
скористатися, на столі біля шафи – розкла-
дені книжки, молитовники для християн всіх 
конфесій та мусульман українською та ро-
сійською мовами, дитячі вироби, листівочки, 
ангелики, писанки, окремі молитви, іконки, 
хрестики. Біля столу ящики з-під патронів, – 
дуже зручно для сидіння. Кожен міг взяти 
те, що було йому необхідне.

Поряд з будівлею роти бійці з Іва-
но-Франківська привезли та зібрали 
дерев’яну каплицю, в ній по неділях ка-
пелан 54-ї моторизованої бригади отець 
Роман відправляв Службу Божу. 

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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Медичну роту відвідувало безліч різ-
них людей. Це були не тільки військові, 
які привозили поранених. Тут знаходили 
прихисток переселенці, потерпілі від об-
стрілів, хлопці, які виходили з-під Дебаль-
цевого, військові, які не встигли дістатися 
до своєї частини, розвідники, артисти, 
місцеві мешканці. Тут були присутні Віра 
в Бога та Україна. 

Ініціатором створення медичної роти 
виступила група лікарів – майданівців з вій-
ськовим досвідом, на чолі з полковником 
медичної служби Ігорем Ільківим. Душею 
роти була його дружина, старший солдат 
медичної роти, вчитель української мови та 
літератури в мирному житті, Лідія Ільків. 

Познайомились ми з Лідочкою неспо-
кійного серпневого ранку 2014 року біля 
санпропускника міської лікарні. Бої на 
околицях міста не вщухали. Ми знали, що 
нас захищають два добровольчі баталь-
йони – «Артемівськ» і «Донбас». Кордони 
захисту постійно змінювалися та могли 
зруйнуватися будь-якої миті. «Мінських 
домовленостей» ще не існувало, але по-
стійно зростала кількість убитих і поране-
них, а разом із цим наростала невизначе-
ність, що буде далі…

Знайомі повідомили, що в лікарні в 
трьох палатах оселилися медики-волонте-
ри з Західної України, які прибули на до-
помогу місцевим лікарям. Вони нічого не 
мали, крім бажання рятувати життя хлоп-
цям, які своїми тілами зупиняли лихо. Я 
прибігла, щоб дізнатися, чого потребують 
прибулі. Ми почали розмовляти з Лідою та 
швидко порозумілися, бо були вчителька-
ми, які захоплювались тим, що робили. 

Відтоді я часто приходила до Ліди і в 
важкі часи, і в часи перепочинку. У вільний 
час ми розмовляли про долю українсько-

го народу, про те, що в вирішальний час 
необхідно діяти чітко та швидко, тримаю-
чи курс на Вищі цінності, до яких належать 
Бог та Україна. Ліда описувала всі події 
того часу в своєму щоденнику АТО, який 
видала в 2015– 2016 роках під назвою «До 
волі дорога». Ця книжка – живий свідок 
трагічних подій, вона схожа на маленьку 
дитину з блакитними очима, яка раптом 
опинилася в жахливому світі, але збере-
гла дитячу чистоту та відвертість після по-
вернення до звичайного життя.

Ліда має ніжну душу та велике серце, 
в якому завжди жив Бог. Іноді в житті зу-
стрічаєш людей, внутрішній світ яких не-
розривно пов’язаний з Богом. Таке буває, 
але рідко. Частіше ми ховаємо Бога так 
глибоко, що забуваємо Його Ім’я, а потім 
питаємо самих себе: «Чому так важко та 
сумно жити?». Ліда має внутрішнє Сяйво, 
якого вистачає на всіх. Наведу уривок з 
її книжки, пов’язаний з появою ікони Ка-
занської Божої Матері в шпиталі.

«…12 лютого, в епіцентрі випробу-
вань, ми отримали величезну підтримку 
з міста Житомира. Головний лікар облас-
ного дитячого будинку, Заслужений лікар 
України Урсуленко Світлана Володими-
рівна у супроводі своїх рідних спорядила 
та привезла новий реанімобіль, дбайливо 
завантажений до самого верху і ліками, 
і продуктами, табуретками та душовими 
кабінами, віниками та хлібом, водою та 
салом... А найголовніше – освячені вла-
дикою Гавриїлом дві ікони Казанської 
Богоматері, обереги міста Артемівська. 
І, мабуть, саме це допомогло пережити 
наступний день – обстріл міста, коли ви-
соко в повітрі ревіло металом і люди, яких 
застало на вулиці, тікали врізнобіч. Тоді 
вперше у своєму житті двічі спускалася 
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у бомбосховище, в бронежилеті та касці. 
Думалося тоді, що це межа незвіданих 
досі у випробуваннях вражень, проте по-
переду наближалося 18 лютого.

У криваву річницю розстрілів на Май-
дані з Дебальцівського котла прорива-
лися неймовірними зусиллями дві з по-
ловиною тисячі бійців на ста п’ятдесяти 
одиницях техніки. До першої години дня 
було зареєстровано рекордне число по-
терпілих – 190 бійців, яких нескінченним 
конвеєром підвозили до Артемівська вці-
лілими. Бувало, що вантажівками просто 
насипом... по колесах яких капала сол-
датська кров» [2, с. 78 – 79].

Дві ікони Казанської Божої Матері, по-
даровані волонтерами та прикрашені ви-
шитими рушниками, зайняли центральні 
місця в шпиталі. Перед ними запалювали 
лампадки, тихо молилися. 

В квітні 2015 ситуація в місті все ще 
залишалася напруженою. Місцева влада, 
як і на початку війни, стояла осторонь та 
вичікувала – «чья возьмет?». Відкрито 
демонструвати українську позицію було 
небезпечно. За неї вже не погрожували, 
але виказували відкрите презирство. Ми 
зібралися ввечері після роботи в кабінеті 
Ігоря Петровича під іконами Божої Мате-
рі та вирішили за тиждень до Великодня 
(в неділю) піти Хресною Ходою з іконою 
Казанської Божої Матері від шпиталю 
навкруги міста, а потім повернутися у 
шпиталь, відтворивши захисне коло, та 
повторити Ходу через тиждень після 
Великодня двічі поспіль. Ми вважали, 
що така Хресна Хода через нашу щиру 
молитву до Божої Матері була б допомо-
гою при захисті міста. Нас було семеро: 
місцеві волонтери та давні друзі: Наталя, 
Микола, Вікторія, Світлана та військові 

медичної роти: Андрій Харитонович, Лідія 
й Олена. 

Молитву «Богородице Діво, радуй-
ся...» я не знала напам’ять, напередодні 
переписала її на клаптик паперу росій-
ською мовою та носила з собою, шепотіла 
кожен раз, підглядаючи, коли виникала 
така нагода, щоб запам’ятати. Щоразу, 
повторюючи молитву, уявляла лик Божої 
Матері з Немовлям, Її чудові Очі, в яких 
віддзеркалювалися очі всіх матерів Землі 
та Неземна Любов Спасителя. 

Помітила вже дуже давно зі своїх 
дитячих молитов: коли звертаєшся до 
Образу на іконі, вкладаючи в це звер-
нення все полум’я серця, щось більше, 
ніж звернення з конкретним проханням, 
якесь велике тепло (назва його люд-
ською мовою – любов, але це ще щось 
більше, чому немає остаточної назви, це 
злиття з Тим, до Кого звертаєшся, у вели-
кій вдячності, смутку та радості одночас-
но), то при такому зверненні Очі Образу 
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починають сяяти, розуміти тебе, і від того 
десь у глибинах твоєї душі запалюється 
полум’я надії, що ти не сам, тебе не забу-
то, і поряд з тобою – Той, хто любить усіх 
людей світу тільки тому, що вони – люди.

Я звичайна жінка, живу як всі, та з самого 
дитинства в куточку душі маю віру, мабуть, 
вона жила там ще до мого народження, бо 
відчуваю її поза простором та часом. Саме 
вона підказує мені інколи, що робити тоді, 
коли ніхто з довколишніх людей не може 
дати задовільної відповіді на це питання. 

Тоді, в квітні 2015 року, ми все ще 
балансували в просторі невизначенос-
ті. Можливо, хтось скаже, нібито справу 
щодо невизначеності вирішують політики, 
а не звичайні люди. На мою думку, полі-
тики її можуть вирішити лише тоді, коли 
звичайні люди, кожен у своїй душі, робить 
остаточний вибір. У ті часи, про які йдеть-
ся, велика кількість людей на Донбасі ро-
била свій вибір на користь свободи, родин-
ної любові, рідної Батьківщини, України. 

У моїй душі сяяли зірки над степом, 
лунала пісня над хутором, падали стиглі 
вишні та яблука на спраглу землю і диви-
лися світлі, всерозуміючі, люблячі Очі Бо-
жої Матері. Мені хотілося все це зберег-
ти; мабуть, і моїм друзям цього теж дуже 
хотілося. Божа Матір для кожного з них 
уособлювала щось особисте, найближче 
та рідне, але воно було часткою великої 
єдиної Віри в перемогу Добра, яке, попри 
всі перешкоди, утвердиться на Землі. 

У визначену неділю зранку розгуля-
лася негода, пішов рясний дощ, який від 
поцілунку морозу ставав кригою. Схова-
тися від вітру та дощу було неможливо, 
тротуари перетворювалися на ковзанку, 
а по одязі скриплячи скочувались кри-
жані голки. Хтось запитав: «Може, зали-

шимося в шпиталі, переждемо негоду?». 
Але потім усі зрозуміли, що негода лютує 
саме тому, що хочемо піти… і ми пішли.

Ікону ми обгорнули в рушник і сховали 
в наплічник, який ніс Микола попереду. 
Ми йшли поряд, ніхто не розмовляв, тіль-
ки тихо молилися. Від шпиталю прямува-
ли через місто до Миколаївського мосту 
через річку Бахмутку, а далі – до Мико-
лаївського храму, біля якого зупинилися 
перепочити. Зайшли до храму, в ньому 
йшла Служба Божа, стояли віряни, поміж 
них – один військовий. В храмі ми зверну-
лися з молитвою до Бога про допомогу. 

У читачів виникне зрозуміле запитан-
ня: «Чому не звернулися до місцевих отців 
або до вірян у церкві?». Щоб відповісти 
на нього, треба бути обізнаним з тією об-
становкою, що тоді панувала в місті. До 
військових ставилися з підозрою, вірили 
російській пропаганді. За життя періоду ві-
йни в нашому місті ми навчилися відчувати 
думки людей та їхнє налаштування. Щось 
непомітне змінювалося в людині, залежно 
від прийняття рішення стосовно підтримки 
або непідтримки української державності. 
Напружений простір сепаратизму виштов-
хував носія простору українського, навіть 
якщо він залишався тільки в серці та дум-
ках і не мав зовнішнього вияву. Для мене 
це складне питання, яке не можу вирішити 
досі, – чому люди, що жили поруч такий 
тривалий час, раптом, з 2013 року, почали 
відчувати підсвідому ворожнечу одне до 
одного, і навіть спільна молитва не могла 
їх об’єднати? Нові друзі з Хмельницького 
та Львова були мені ближчі, ніж містяни, 
яких знала довгі роки як добрих сусідів.

Дух людини – дивна річ. Його не мож-
на спіймати, виміряти, зважити, але він 
спроможний змінити все матеріальне. 
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Дух – первісна надматеріальна субстан-
ція, шляхи до якої прокладені через ве-
личезні страждання та випробовування, 
але колись люди зможуть осягнути свій 
Дух через радість. Таке теж буває і в 
наші дні, але поки що до свого Духу ми 
потрапляємо через страждання, що й від-
бувається сьогодні на Донбасі.

На службі в Миколаївській церкві я 
звернулася по допомогу до військового, 
якого помітила там. Після закінчення служ-
би ми розповіли йому про Хресну Ходу з 
іконою, захисницею Бахмута. Військовий 
на ім’я Орест виявився командиром підроз-
ділу, який розташовувався на блокпосту 
біля села Зайцевого. Він не вагаючись по-
годився об’їхати на своїй машині місто з мо-
литвою та іконою, оскільки крижаний дощ 
не вщухав, а шлях був далекий. Невдовзі 
під’їхала ще одна машина друзів-волонте-
рів, і вже разом ми закінчили Ходу. 

Повернулися до шпиталю, піднялися 
на другий поверх, повернули ікону на її по-
стійне місце та вклонилися їй з вдячністю 
та любов’ю. Від Ореста дізналися, що він 
із Хмельниччини, батько шістьох дітей, на 

війну пішов з Майдану. Його вигляд ви-
кликав довіру та спокій. З такими вояка-
ми кордони можуть пересуватися лише в 
один бік, повертаючи українські території 
та виштовхуючи ДНР до меж Росії.

Ми його запитали, як він міг повіри-
ти незнайомим людям в прифронтовому 
місті та поїхати з ними за вказаним марш-
рутом. Він усміхаючись відповів, що наш 
вигляд одразу переконав його в нашій 
відвертості, а внутрішнє чуття підказало, 
що ми не обманюємо його, розповідаючи 
про легенду Бахмута й про наше бажан-
ня захистити місто в такий невійськовий 
спосіб. Уявляєте, духовна сутність люди-
ни сприймає духовну сутність іншої люди-
ни швидше, ніж мозок зможе проаналізу-
вати те, що відбувається.

Після Великодня пройшли Ходою, як 
і планували, ще двічі. Тепер ми рушили 
відомим маршрутом до церкви, звернули-
ся до отця Олексія, настоятеля Микола-
ївського храму, по благословення, а далі 
їхали каретою швидкої допомоги медич-
ної роти навкруги міста. За кермом сидів 
Андрій Харитонович, який вступив до лав 
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захисників добровільно з початком війни. 
Це стриманий ясноокий чоловік з Львів-
ської області. Його домівка залишилася 
в Карпатах поблизу гори Маківки, де в 
квітні–травні 1915 року відбулася відома 
битва Першої світової війни за участю 
Українських січових стрільців. 

Андрій Харитонович – свідомий укра-
їнець, у мирному житті працював лісни-
чим. Упродовж років разом з однодумця-
ми досліджував місце легендарної битви 
та створив народний музей неподалік Ма-
ківки. Зараз на горі побудовано Меморіал 
загиблим з величезним перепохованням 
героїв, найстаршому серед них на мо-
мент загибелі було не більше 24 роки. Ми 
побували в народному музеї та відвідали 
Маківку, вклонилися загиблим героям, 
з яких починалося українське військо. 
Дивлячись, як Андрій Харитонович сумно 
торкається надгробків, турботливо при-
хиляючись до них, ми побачили в ньому 
Зберігача Духу українського війська та 
зрозуміли, чому він пішов захищати Дон-
бас у 2015 році. У певному сенсі він вико-
нував доручення тих хлопців, які залиши-
лися на Маківці в 1915 році.

Влітку 2015 року все сильніше утвер-
джувалося відчуття переламу в ході вій-
ськових подій. Це не означало закінчення 
війни, вона тривала на кордонах, але в 
місті Бахмуті стрілка історичного годин-
ника зрушила з місця невизначеності в 
бік України. Сьогодні ми – прифронтове, 
але остаточно українське місто. Влада 
відкрито зайняла українську позицію, в 
школах почали одягати вишиванки і спі-
вати на відкритих заходах Гімн (Славень) 
України, стало частіше чути українську 
мову, мешканці ДНР, перетинаючи кор-
дони задля купівлі дешевих продуктів, 

все частіше висловлюються на підтримку 
України, на полицях місцевих бібліотек 
з’явилися книжки українською, зави-
рувало культурне життя міста, а місцеві 
активісти почали контролювати владу, 
примушуючи її співпрацювати.

Навесні 2016 року медичну роту На-
ціональної гвардії України в нашому місті 
ліквідували. Будівля, де вона розташову-
валася досі, стоїть зачиненою. Зупинити 
цей процес було неможливо. Нагорі при-
йняли рішення, якому військові повинні 
були підкоритися. Це окрема сумна іс-
торія, але дух людини – дивна нематері-
альна річ. У містянах, які взаємодіяли з 
ядром медичної роти, залишився дух її 
військових, в якому живуть Бог і Україна.

Каплицю від медичної роти було пе-
ренесено на територію 8-го військового 
підрозділу, який становили розвідники з 
Хмельницького. Одну ікону Казанської 
Божої Матері на прохання Лідії Ільків 
було передано отцю Павлові, настояте-
лю церкви Преображення Господнього 
та монастиря Чину Святого Василія Ве-
ликого УГКЦ в селі Званівці. 

Друга ікона, з якою ми ходили Хрес-
ною Ходою в 2015 році, тепер зберігаєть-
ся, прикрашена рушником, у мене вдома. 
Зранку я звертаюся до неї українською 
мовою з молитвою: «Богородице Діво, 
радуйся...». Я вдивляюся в Очі Божої Ма-
тері, й мені здається, що Вони огортають 
мене Теплою Радістю та Любов’ю.

Література
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Кава – без сумніву, один із найпопу-
лярніших напоїв світу. Однак так було не 
завжди. Виявляється, що своєю популяр-
ністю в західному світі кава завдячує Папі 
Клименту VIII, і мода на цей напій розпо-
чалася порівняно недавно – в ХVІ столітті.

Кава не просто так з’явилася у той 
час. Насправді, цим напоєм смакували ще 
з середини ІХ століття, коли ісламські пас-
тухи вперше зауважили, що зерна кави 
мають особливий вплив на їхніх овець. 
Після того, як ісламські священнослужи-
телі зрозуміли, як культивувати цю росли-
ну, кава швидко поширилася мусульман-
ським світом.

Тому, коли кава вперше дісталася 
Європи, її не прийняли «з відкритими обі-
ймами», враховуючи її «невірне» коріння. 
Пригадаймо, що тоді християни впродовж 
століть вели війну з мусульманами, як в Іс-
панії, Середземномор’ї, так і в Святій Землі. 
Дехто навіть тоді називав каву «напоєм са-
тани». Досить жорстоко, правда ж?

Але оскільки «всі дороги ведуть до 
Рима», кава також дісталася до Ватикану. А 
саме – в руки Папи Климента VIII. Багато з 
його радників переконували Папу заборони-
ти цей напій, але Климент мав свою думку.

Як розповідає легенда, Папі принесли 
горнятко із запашною кавою, і він її ску-
штував. «Цей диявольський напій – про-
сто чудовий. Нам треба обманути дияво-
ла і охрестити цей напій», – сказав Папа.

Тому, коли наступного разу насоло-
джуватимешся своїм улюбленим еспре-
со, американо чи лате – підніми своє гор-
ня і подякуй Богові за Папу Климента VIII.
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8 НАЙУСПІШНІШИХ
У той час, як багато людей сперечаються про те, чи хоче Бог, щоб ми процвітали, 

інші взяли й довели, що процвітання можна використовувати на благо.
Сьогодні я хотів би представити до Вашої уваги 8 найвпливовіших християнських 

бізнесменів, які, дотримуючись Божих принципів у бізнесі, змогли досягти не тільки 
вагомих результатів, але й стати прикладом милосердя і служіння людям.

ДЖОН РОКФЕЛЛЕР 1
Джон Рокфеллер: «Я вірю, що сила роби-

ти гроші – це Божий дар. Це мій обов’язок
як християнина: по-перше, робити гроші, а по-друге, 
робити якомога більше грошей, для того, щоб роз-
давати нужденним...».

Сьогодні ім’я Рокфеллера є синонімом таких слів, 
як успіх, слава і гроші. А як же інакше? Адже в кінці 

ХІХ століття Джон Рокфеллер вже володів статком, який 
сьогодні становить 253 мільярди американських доларів! 

У часи власного розквіту він контролював 90 % усієї амери-
канської нафти, що, за даними журналу «Fortune», робить його 

найбагатшою людиною в історії Америки (і всього світу, відповідно).
Але мало хто знає, що Джон Рокфеллер був баптистом, пожертвував свою першу де-

сятину в 16 років і ніколи в житті не пробував алкоголю та не курив цигарок. Незважаючи 
на все своє багатство і славу, Джон Рокфеллер продовжував служити Богові – викладав 
у баптистській недільній школі протягом усієї своєї кар’єри.

ДЖЕЙМС ПЕННІ
(ВІДОМИЙ БІЛЬШЕ ЯК ДЖЕЙМС КЕШ ПЕННІ)

Джеймс Кеш Пенні народився в сім’ї баптистського пастора і з дитин-
ства регулярно відвідував церкву. У молодому віці йому вдалося відкрити 

свій власний магазин, якому він дав християнську назву «The Golden Rule store» («Золоте 
правило»). Його девіз був такий: «Як хочеш, щоб люди з тобою чинили, так і ти роби їм».

Згодом, помінявши назву магазину на «Джеймс Кеш Пенні», Джеймс розширив ком-
панію, відкрив свої магазини практично в кожному великому місті Америки.

Суєта, слава і гроші відвернули молодого Джеймса від Бога, і він перестав ходити 
до церкви. Життя Джеймса було зруйноване не тільки фінансово, а й емоційно. Хтось 
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із друзів порадив йому взяти відпустку і поїхати відпочити в християн-
ському санаторії. Там одного дня, прогулюючись коридором, Джеймс 
почув спів, який долинав із кімнати: «Бог дбатиме про вас».

Джеймс прочинив двері і, на його превеликий подив, виявив, 
що лікарі й медсестри цього санаторію разом співали хрис-
тиянські пісні. Джеймс тихенько сів позаду і вслухався 
в слова, які колись співали в церкві його батька. Рап-
том він усвідомив, що весь цей час, женучись за 
успіхом, він втратив найважливіше – мир, радість 
і щастя. 

І тоді він вирішив помолитися молитвою пока-
яння. За його власною розповіддю, ніколи в жит-
ті він не відчував нічого подібного. Його раптом 
наповнив внутрішній мир, який був набагато цін-
ніший, ніж ті мільйони, якими він володів. Джеймс 
вийшов із тієї кімнати іншою людиною і відразу ви-
рішив змінити спосіб життя.

            ДЕВІД ҐРІН
На сьогодні Девід Ґрін посідає 80 місце в списку найбагатших людей Аме-

рики. Він є засновником магазину «Hobby Lobby» – найбільшої компанії в сфері 
роздрібної торгівлі, яка налічує 520 магазинів у 42 штатах.
Девід Ґрін відкрив свою першу крамницю у 1972 році й завжди будував свій 

бізнес на двох принципах: 1) вести бізнес у гармонії з Божими законами, 
2) фокусувати бізнес більше на людях, а не на грошах.
Всі магазини «Hobby Lobby»:
– зачиняються рано ввечері, щоб робітники могли прово-

дити час зі своєю сім’єю;
– не працюють по неділях;
– у них лунає християнська музика.
За даними журналу «Форбс», на сьогодні Девід Ґрін 

пожертвував понад 500 мільйонів доларів на благочин-
ність і релігійну діяльність. Цікавим фактом є те, що Девід 
був головним спонсором «You Version Bible app» – однієї 
з найпопулярніших електронних Біблій. На цей момент під-
приємець володіє найбільшою приватною колекцією біблій-
ного антикваріату і незабаром планує заснувати музей Біблії.
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СЕМ ВОЛТОН 
Використовуючи християнські прин-

ципи в бізнесі, Сем Волтон зміг досягти 
величезного успіху й побудувати най-
більшу торговельну мережу в Америці. А за підсумками 
журналу «Форбс», у 2010 році гіпермаркет «Wal-Mart» 
став найбільшою корпорацією в світі, випередивши 
«Microsoft», «Exxon Mobil» і «Apple»! Сем Волтон все 

життя прожив з однією дружиною, їздив старим фор-
дом-пікапом і жив у скромному будинку. І це все при тому, 

що в 1985 році журнал «Форбс» назвав його найбагатшою 
людиною Америки.

                                                       ГЕНРІ ГАЙНЦ
Генрі Гайнц – великий християнський бізнесмен 

ХІХ століття, відомий як винахідник кетчупу і 
засновник однойменної компанії «Гайнц».

Генрі Гайнц завжди стверджував, 
що його успіх – це прямий результат 

віри в Бога. Одного разу, завітавши до 
Англії з метою просування свого бізнесу, Генрі 

вирішив зробити паломницький тур місцями похо-
вання релігійних лідерів – Ісаака Воттса, Джона 
Баньяна і Джона Веслі. Відвідавши церкву, в якій 
проповідував Джон Веслі, Генрі написав: «Було 
таке відчуття, що я стояв на святій землі».

Коли Генрі помирав, то його заповіт починався сло-
вами: «Сьогодні, в згоді з Його волею, хочу зробити заяву 
про те, що Ісус Христос – мій Спаситель!»

Тепер компанія «Гайнц» коштує 12 мільярдів доларів, 
продаючи 650 мільйонів упаковок кетчупу щороку!

ШЕР ВОНҐ
Шер Вонґ – тайванська бізнес-леді й засновник компанії HTC, яка 

спеціалізується на смартфонах.
Дочка служителя і бізнесмена Юнґ-Чин Вонґа, від самого початку 

вона будувала свій бізнес на християнських принципах. Одного разу в 
інтерв’ю китайським ЗМІ Шер Вонґ сміливо заявила, що Біблія – це найкраща 

4

5

6



49WWW.MISIONAR.IN.UA

ВІРА Й КУЛЬТУРА

книга з бізнесу. Її гаслом у житті є перефразований вірш із 
книги пророка Осії: «Людина мусить мати бачення, інак-
ше вона загине і загубиться серед конкурентів». У травні 
2011 року журнал «Форбс» назвав Шер Вонґ і її чоловіка 
Вен Чі Чена найбагатшими людьми Тайваню.

ЧІН СУК І ЇЇ ЧОЛОВІК 
ДО ВОН ЧАНГ
Чін Сук і її чоловік До Вон Чанг займають 

79 місце в списку 400 найбагатших людей 
Америки. У 1981 році ця сімейна пара переїхала з Кореї в 
Америку, попервах працювали прибиральниками і за-
правниками на автозаправці. Намагаючись звести кінці 
з кінцями, подружжя вирішило почати шити модний 
одяг європейського стилю для корейської діаспори. 
Так, у 1984 році в Лос-Анджелесі був відкритий пер-
ший їхній магазин під назвою «Forever 21».

Сьогодні «Forever 21» займає 5-те місце в США 
у цій сфері бізнесу, нараховуючи 600 магазинів в 
Америці, Європі, Азії та на Близькому Сході. Ціка-
вим фактом є те, що на початках на всіх пакетах 
«Forever 21» був напис «John 3:16».

                 ТРУТ КЕТІ
Трут Кеті: «Якщо я не хочу працювати в неділю, то не можу зму-

сити це робити і своїх співробітників» 
Трут Кеті є засновником ресторану швидкого харчу-

вання «Chick-fil-A». Водночас він є служителем бап-
тистської церкви (викладав у недільній школі по-

над 50 років). У 1946 році Трут відкрив ресторан, 
який працював за біблійними принципами.

Як ресторан, не чинний у неділю, зможе про-
цвітати? Адже саме вихідні вважаються най-
прибутковішими в ресторанному бізнесі!  Через 
кілька років він не тільки витримав конкуренцію 
і втримався на плаву, а й зміг вивести свою 

компанію до десятка найбільших компаній ресто-
ранного бізнесу! Коли в 2014 році Трут Кеті помер, 

його статки оцінювалися в 4,2 мільярда доларів.

Автор: Роман САВОЧКА
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Джеремі Лін відновлюється після 
операції на коліні і його хвилює, щоб цей 
процес реабілітації не заважав його вза-
єминам із Богом.

В електронному листі, який він наді-
слав у свою молитовну групу під назвою 
«Запит про молитву Джеремі Ліна № 35» 
минулого тижня, баскетболіст повідомив, 
що він вже ходить без милиць після опе-
рації на коліні, яку переніс у жовтні. Коли 
чоловік просив людей молитися за колі-
но, то зазначив також і про важливість 
підтримки своїх пріоритетів.

«Я хотів би прославити Бога і подя-
кувати вам, друзі, за всі молитви. Слава 
Богу, що все добре», – писав він. «Будь 
ласка, продовжуйте молитися, щоб моє 
коліно і тіло успішно відновлювалися і 
щоб мій розум не дозволив реабілітації 
стати більш пріоритетною, ніж Христос. 

Це завжди спокуса, коли в мене в житті 
великий виклик».

Це не перший випадок, коли Лін попросив 
людей молитися, щоби Бог залишався для 
нього важливішим за його спортивні занят-
тя. У 32-му молитовному листі, скерованому 
в молитовну групу у вересні, Лін зізнався, що 
баскетбол мало не став його кумиром.

«Я підніс баскетбол на п’єдестал, але 
він і став моєю ахіллесовою п’ятою», – 
писав Лін. «Будь ласка, моліться, щоб я 
скерував своє серце тільки до Бога та був 
настільки зосереджений на Ньому, щоб 
усе інше у світі здавалося несуттєвим. Я 
справді хочу, щоб у цьому сезоні я був зо-
середжений на Богові!»

«Важливий аспект віри, про який я не-
щодавно довідався, це випробувати Бога 
в молитві», – писав Лін. «Не треба моли-
тися якимось церковним жаргоном або ви-
користовувати екстравагантний лексикон. 
Просто треба прийти до Нього таким, який 
ти є, тому що Він любить нас безумовно».

Спортсмен сказав, що йому легше мо-
литися, коли він звертається до Бога як 
до Небесного Отця. «Я – той, хто завжди 
використовує слово «Бог» під час моєї мо-
литви, але я активно намагаюся замінити 
його на слово «Отець». Це допомогло 
мені наблизитися до Господа», – сказав 
Лін. «Немає чарівних слів або формули, 
Він просто хоче проводити зі мною час і 
мати взаємини. У результаті мої молитви 
стали більш природними, вразливими і 
глибокими!»
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Орися прожила все своє життя на 
самому кінці села. Поруч стояли ще 
чотири хати-пустки. Одна – з розби-
тими вікнами, а на дверях висів за-
мок. У другій хаті, через дорогу, дав-
но ніхто не живе, похилилася і тільки 
чекає доброго вітру, щоб впасти і ста-
ти розвалиною, яка буде нагадува-
ти, що тут мешкали і господарювали 
колись жителі села. Тільки до однієї 

хати час від часу навідувалося з Ві-
нниці молоде подружжя і завжди за-
ходило до доброї бабусі Орисі. Їй ста-
вало веселіше, цей день залишався в 
пам’яті надовго, і вона завжди гово-
рила одне і те ж:

– Приїжджайте частіше, і мені 
буде веселіше. Дякую, що не забуває-
те і відвідуєте мене, стару бабу, бо мої 
діти далеко, то так здається, ніби вони 
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приїхали. Дай вам, Боже, здоров’я! Як 
будете тут, заходьте, живу сама, як 
той палець, ні з ким не розмовляю і до 
мене ніхто не говорить. Літом пасуть 
тут корови, то веселіше, а зимою – самі 
бачите. Щасливої вам дороги!

– Бабусю, дивіться за нашою ха-
тою, а ми будемо навідуватися до вас. 
Будьте здорові, до побачення!

Перед Різдвяними святами Орися 
вирішила йти в село відвідати свою 
давню подругу та й заодно побажати 
веселих свят. Цієї ночі випав сніг, пе-
ред тим був розтанув, а тепер знову 
білою ковдрою покрив сіру землю. Те-
пер здавалося, що покинуті хати стали 
ще більше опущеними і нужденними. 
Вийшла з дому, взяла свої палички й 
пішла Орися дорогою до своєї подру-
ги. В стегні відчувала неабиякий біль. 
Біля хати ще так-сяк, а йти десь далі 
було дуже важко. Хоч сніг невеликий, 
але боялася послизнутися і  впасти. 
Декілька разів відпочивала. Згаду-
вала молодість, як часто бігала цією 
дорогою на ферму, де довгий час була 
дояркою, як вставала вранці, щоб ско-
ріше, вдосвіта, поки була прохолода, 
добратися до ділянки, де обробляла 
буряки, а тепер – біль у суглобах і 
ноги не слухаються. Знову відпочива-
ла, аж тут молода жінка привіталася 
й запитала:

– Куди так йдете?
– До Антоніни, як вона там?
– Вона краще бігає від вас, – всмі-

хаючись, відказала жінка, – я її сусід-
ка, дозвольте, я вас проведу.

Взявши Орисю під руки, підійшла 
з нею до хати Антоніни, постукала до 
дверей і на весь голос стала кликати:

– Тітко Тоню, до вас прийшли гос-
ті, відчиняйте!

Вийшовши на поріг, Антоніна з 
радістю обізвалася:

– Ой, Боже, яка дорога гостя, за-
ходьте до хати. Яка я рада, що ти за-
йшла до мене. Сідай ось тут, як твоє 
здоров’я? Розказуй, я тебе так давно 
не бачила!

Орися сіла на старий диван, свої 
палички поставила в кутку хати, 
мовчала, немовби відпочивала від 
тяжкої дороги, а тут біля хати ще гор-
бок, а потім стала говорити:

– Не ті роки!.. Прийшла до тебе, 
Тоню, бо скоро Різдво Христове буде, то 
хочу поздоровити. Ледве дійшла до тебе, 
ноги болять. Коли б я могла подумати, 
що така старість прийде. Ферма – щодня 
на роботі, гумові чоботи, холод надворі, 
мороз, а до корівок треба йти.

Тут обізвалася Антоніна:
– Та у ланці не було легше. Буря-

ки не давали спокою до пізньої ночі. 
Звідки та сила візьметься. Але не від 
нас це залежить. Бог дав нам таку 
долю, а що Господь дає – добре, я за-
вжди Йому дякую, Святому, і прошу, 
щоб не було гірше. Тут мені легше, бо 
маю добрих сусідів. Кожного дня при-
ходить Галина – сусідка, що привела 
тебе, деколи і їсти зготує. Така вже 
добра людина…

– А біля мене нікого немає, – від-
казує Орися, жаліючись на свою 
долю, – якби не Катерина, моя кума, 
то ніхто до мене б не зайшов, але вона 
також хворіє. Деколи така нудьга, що 
не говори… Тобі краще – вмієш моли-
тися, а я якось так опустилася.

– Я і за тебе молюся, молитовник 
читаю вранці й увечері, вервицю від-
мовляю протягом дня, а в третій го-
дині до Милосердя Божого молюся, то 
мені день біжить так швидко, що не 
встигаю всього зробити. Треба і тобі 
молитися більше, то краще тобі буде, – 
відповідала Антоніна, показуючи свій 
молитовник, який дістала від невістки.
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– У вас буде 25 грудня Різдво, ось 
тобі принесла трохи маку до куті. До-
чка привезла із Запоріжжя, а мед і 
пшеницю – маєш, тож буде добра кутя. 

– Дуже дякую! А я прийду до 
тебе на твоє Різдво 7 січня. Ти мене 
обов’язково чекай!

– Чому нам разом не дають мож-
ливості святкувати таке велике свя-
то? Ісус один раз народився, – висло-
вила своє незадоволення Орися.

– Кажуть, що це справа календа-
ря. Але я святкую католицьке Різд-
во, бо я католичка, але також і на 
ваше Різдво нічого не роблю і йду до 
церкви. Основне, щоб ми розуміли 
одне одного. Цього року, як Бог дасть 
здоров’я, хочу бути на Службі Божій. 
Син обіцяв приїхати з Вінниці, то по-
їдемо до Бару на Пастирку.

– А я не знаю, чи приїде до мене 
дочка, чи ні, але ти, Тоню, обов’язково 
прийди: поколядуємо, згадаємо моло-
дість, бо ніхто не приходить до мене, 
навіть на свята.

Антоніна розпалила дрова в печі, 
поставила горщик з борщем і мисоч-
ку з варениками.

– Вареники ще від вчора залиши-
лися. Поки вони підігріються, ми від-
мовимо собі вервичку. Тільки, коли 
починаєш молитися, треба взяти на-
мір – за кого, за що будеш молитися. 
Ми сьогодні помолимося за мир в 
Україні, за кращу долю нашого наро-
ду і за наше здоров’я.

Антоніна поклала в руки Орисі ста-
реньку вервицю і почала півголосом 
молитися. За нею повторювала Орися.

Тут встала Антоніна, кажучи:
– Свічку засвітимо. Коли я запа-

люю свічку, особливо ввечері, то мені 
здається, що до хати входить сам Ісус 
Христос зі своєю Матір’ю Марією.

«…Благословенна Ти між жінками 
і благословенний плід лона Твого…» – 

промовляли разом привітання святої 
Єлизавети під час зустрічі з Марією.

Час пролетів швидко, і дві подру-
ги разом відмовили вервицю (части-
ну радісну).

– Тоню, чому ти мене не навчила, 
як на вервиці молитися, я відчула та-
кий спокій на душі. Прошу, покажи 
мені і розкажи, а найкраще напиши 
на листочку.

– Зараз пообідаємо, а після обіду я 
тобі все напишу. Про вервицю я тобі 
ніколи не розказувала, бо чую, гово-
рять, що це тільки поляки моляться 
на вервиці, та тут немає нічого поль-
ського. По всьому світі моляться на 
вервиці. Ми через молитву просимо 
Матір Божу бути коло нас. Тоді Вона 
з нами не тільки присутня, але і мо-
литься разом з нами. А якщо Матір 
Божа з нами, то з нею також святі 
ангели. Ось у цьому сила молитви 
на вервиці. Зараз пообідаємо, і я тобі 
розкажу.

Після обіду вдячна Орися обізва-
лася:

– Пиши на листочках, як я маю 
молитися.

– Ось що тобі скажу, – мовила Ан-
тоніна, – я перед сном завжди з вер-
вичкою закінчую цей день і засинаю 
в руці з нею.

Коли вже починало смеркати, 
Орися взяла свої палички, кажучи:

– Дякую тобі за молитву, за обід. 
Запрошую тебе до себе на наше Різд-
во. Жаль, що ми живемо далеко, хоча 
духом ми єдині. Ніхто так нас не розу-
міє, як ми розуміємо одна одну. Дякую 
Богові, що я маю таку добру подругу, 
що ти є на світі. Була я вліті у своєї 
дочки, в Запоріжжі, та я нікого там 
не знаю і мене ніхто не знає, а вдома 
я почуваюся, як звичайно, як у своїй 
рідній хаті. Бажаю тобі веселих, радіс-
них Різдвяних свят!
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Орися з паличками вийшла з хати, 
перехрестилася і нога за ногою спуска-
лася з горбка в долину – і знову сніжна 
дорога додому. «Хоч би не впасти» – пе-
реживала, йдучи стежкою. Біля однієї 
хати з горбочка ковзалися діти; прохо-
дили дорогою чоловіки, жінки, та ніхто 
не звертав уваги на стареньку бабусю. 
На деревах пурхали пташки, немовби 
своїм щебетанням вітали чи проводжа-
ли її з села. А вона пройде шматок до-
роги, відпочине і знову налягає на свої 
палички.

Орися додому йшла щаслива, не-
зважаючи на біль у ногах. Все ще 
повторювала: «Богородице Діво, ра-
дуйся…». Ось вже село закінчується,  
скоро вона вже буде на своєму хуторі. 
Правда, що де сіється любов, там зрос-
тає радість. Саме духовна радість є 
знаком того, що в нас діє ласка Божа.

«Напевно, Антоніна молиться за 
мене, бо відчуваю силу Божу, ось вже 
недалеко і моя хата», – говорила сама 
до себе Орися.

Назустріч вибіг песик, став бігати 
навколо бабусі, а вона витягнула з 
торбинки пиріжок, розламала й дала 
песикові, примовляючи:

– Тобі даю половину і собі полови-
ну залишаю.

А коли увійшла в хату – стала пе-
ред образами і подякувала Богові за 
щасливу подорож. Біля неї стояв пе-
сик і котик, який також ходив біля її 
ніг, ніби сповіщав, що засумував за 
нею. А коли бабуся стала розпалюва-
ти грубу, він вискочив на руки: мур-
кав, підлещувався, немовби просив 
доброї вечері.

Для родини немає більшого свята, 
як Святвечір і Різдво Господа нашого 
Ісуса Христа. Новонароджений Ісус, 
прийшовши на світ, із самого почат-
ку творить з Марією і Йосифом Пре-

святу родину. Тому на Святий Вечір 
майже по всіх християнських країнах 
з’їжджаються родичі до свого рідного 
дому, щоб разом пережити народжен-
ня Спасителя Ісуса Христа.

Та, на жаль, є багато самотніх осіб, 
які по-різному святкують це велике 
свято. Баба Орися не перший раз на 
Святвечір сідає до вечері самотньою: 
не має ні рідних, ні знайомих, хоч 
часто очікує, що хтось зайде. Зате 
вона заздалегідь підготувалася до 
Святої вечері, щоб все було на столі. 
«А може, хто дійсно зайде?». То нехай 
побачить, що у неї так, як у всіх: кутя, 
голубці, борщ з грибочками, узвар, 
пампушки, свічка на столі, солома, 
дідух – все так, як колись, коли вона 
ще була малою.

День Святого вечора був нехолод-
ний, похмурий, так що ввечері, як не 
старалася Орися угледіти різдвяну 
зірку – не побачила, тож прийшла 
до хати, розставила тарілки на сто-
лі, де лежало під білим обрусом сіно, 
засвітила свічку, перехрестилася і 
стала щиро молитися. І тут згадала 
і поставила біля свічки листівку з 
образком – поздоровлення з Різдвом 
Христовим. Помолившись, поцілува-
ла образок, сіла на стілець, заколя-
дувала: «Нова радість стала, яка не 
бувала…». Спочатку спів у неї не ви-
ходив, сльози текли по щоках, але по-
тім, перемігши досаду, закінчувала: 

«…даруй літа щасливії, нашій 
славній Україні!». Орися згадала, як 
колись, в дитинстві, ложкою досягала 
з миски кутю. Не кваплячись, дивля-
чись на свічку, поволі їла з маком і 
медом кутю. Біля її ніг бігали песик 
і котик, а вона до них, жартуючи, го-
ворить:

– Не поспішайте, нехай спочатку 
баба повечеряє, а тоді і вам щось діс-
танеться.
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Після вечері нагодувала котика і 
песика, знову перехрестилася і стала 
молитися, дякуючи за все Богові:

– Господи Боже, дякую Тобі за таку 
щедру вечерю, а колись люди цього 
не мали, голодували, шматка хліба не 
мали, а скільки повмирало дітей, дорос-
лих і старих з голоду. І звідки таке лихо 
прийшло на людей? Пом’яни їх, Госпо-
ди, і дай їм всім Небесне Царство!

Після молитви бабуся знову ви-
йшла надвір: «Може, почую, що десь 
колядують», – думала собі. За нею 
вибіг песик. Була справжня вечірня 
тиша, не почула, щоб десь колядува-
ли, знову увійшла до хати.

Якщо ніхто не колядує, то я зако-
лядую: «Починай, Орисю!».

І враз на всю хату вона стала ко-
лядувати подільську колядку:

«Що то за предивна у світі новина,
Що Пречиста Діва породила Сина?
Славу Богу даймо, весело співаймо:
Святий вечір на землі!»

У хаті обізвався цвіркун, саме над 
вікном.

– Ніхто не колядує, то хоч ти мені 
заспівай, співай, співай!

Кажуть, що на Святий вечір душі 
померлих рідних відвідують живих.

Вона згадала свою матір, батька. 
Як мати виглядала батька з війни. А 
коли війна закінчилася, всі поприхо-
дили, а нашого батька нема. Прийшов 
аж на Господнє Різдво, як це сьогодні. 
Прийшов хворий, покалічений, з ра-
нами, аж страшно було дивитися. На-
весні помер, і ми з мамою залишилися 
самі, а тут голод. Мати залишає мене 
сусідам, а сама добирається до Жме-
ринки і їде в західні області просити 
шматка хліба. Приїхала. Яка я рада 
була! А вона привезла всього потро-
хи: пшениці, ячменю, проса, сухарів, 
картоплі. І все це скоро розійшлося, 

а потім знову поїхала щось просити. 
Вижили, слава Богові! А потім бу-
дували хату, праця в ланці: буряки; 
ферма; заміж; діти; чоловік помирає. 
А на старість – самотність. Дякую 
Тобі, Боже, за все, що добре в житті я 
зазнала. Прости гріхи мені, Господи! 
Антоніна каже мені сповідатися. Де? 
У кого? Церкви немає…

Коли Орися згадала Антоніну, 
підійшла до ікони, зняла вервичку 
і стала відмовляти радісну частину 
так, як на листочку було написано. 
Перебирала зернятко за зернятком, 
дивлячись на образок, коли повторю-
вала: «Бо ти породила Христа Спаса 
Ізбавителя душам нашим», – розду-
мувала, як Марія народила Ісуса.

Закінчивши молитися, відчула, 
як повіки злипаються, подумала: 
«Треба йти спати, дякую за все Тобі, 
Боже! Христос Рождається!»

Сьогодні Орися заснула швидко 
як ніколи, хоча цвіркун ще довго да-
вав про себе знати.

На другий день, перед обідом, на Різд-
во Христове, приїхала на авто Антоніна. 
Її привіз син, що приїхав із Вінниці.

– Христос Рождається! – привітала.
– Славімо Його! – відповідала ра-

дісно Орися.
Радощам не було меж. Орися розка-

зувала, як вчора вона після вечері мо-
лилася на вервиці і швидко заснула, а 
сьогодні відчувала радість на душі.

– Син хоче забрати мене до Вінни-
ці, – розповіла незадоволено Антоніна.

– Тоню, нікуди не їдь. Вдома най-
краще. Ось я не їду… А до кого я тоді 
піду? Не їдь, нехай син до тебе при-
їжджає. А зараз запроси його також 
до хати. Сьогодні Різдво Христове, за-
колядуємо. Яка радість…

о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ
5 грудня 2017 року, Бар

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ ЧАСОПИСУ «МІСІОНАР»! 
Хочу подякувати редактору, всім отцям, дописувачам, які публікують свої статті, 

за добру вістку, яку Ви несете людям, за змістовні, цікаві, повчальні матеріали, за 
душевні вірші.

Щиросердечну подяку приношу через часопис нашому Господу Богу, Ісусу Христу, 
Пречистій Діві Марії, а також апостолові Юді-Тадею, св. Антонію Падевському, 
св. Марті, св. Шарбелю, всім святим, Ангелам-хоронителям за вислухані молитви, 
дев’ятниці і за всі отримані ласки, за Боже благословення, за допомогу і підтримку, за 
опіку Матінки Божої над моєю сім’єю і родиною.

Я щиро дякую Богу і віддаю низький поклін за свого чоловіка, за те, що Господь 
подарував мені дітей і внучку. Дякую Господу Богу за все, за все, за все…

При нагоді хочу також висловити подяку нашому отцю Ігорю, який дарує 
парафіянам часописи для читання, допомагаючи людям пізнати християнські 
цінності, навчитися прощати, бути милосердними і не втрачати Віри, Надії, Любові.

З молитвою і вдячністю ваша читачка Леся,
с. Куткір, Буський р-н, Львівська обл.

Хочу подякувати Господу Богу, Цариці Святої Вервиці з Помпеїв, св. Юді-Тадею, 
до якого я постійно молю дев’ятницю, св. о. Піо, св. Шарбелю і всім святим за те, що 
вислухали моє прохання про оздоровлення внука Андрія.

Звертаюся до всіх людей: моліться щиро, і ваші молитви будуть вислухані. Будьте 
сильні у своїй вірі в Господа Бога, Ісуса Христа і Матір Божу.

Ярослава, Яворівський р-н, Львівська обл.

ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ! 
Я, Марія, висловлюю щиру подяку Господу Богу, Матері Божій, святому Обручнику 

Йосипу, а також святим покровителям: св. Юді-Тадею, св. Терені, св. Антонію 
Падевському, св. Марті, св. Івану Хрестителю, св. о. Піо, св.  Бенедикту, св. Анні і 

ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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Йоакиму, св. Філомені, всім верховним Апостолам, всім святим Ангелам і Архангелам 
за вислухані молитви, за опіку наді мною та моїми дітьми.

З повагою Марія Маляр,
с. Спас, Старосамбірський р-н, Львівська обл.

ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ ЖУРНАЛУ «МІСІОНАР»! 
Звертаюся до Вас з проханням опублікувати на сторінках Вашого часопису подяку 

Господу Богу, Пресвятій Родині, Пречистій Діві Марії, всім Ангелам і Архангелам та 
всім святим українського народу за всі ласки й опіку над всіма нами у часі великого 
випробування для нас усіх.

З повагою до Вас Марія, м. Жидачів, Львівська обл.

Через ваш журнал висловлюю щиру подяку Господу Богу, Матінці Божій, св. Юді 
Тадею, Андрею Шептицькому, за заступництвом яких вирішилося питання щодо 
спадщини з братом. Це були два роки переживань, сліз, образ на мене. Я жертвувала 
за брата причастя в перші п’ятниці (відбула 2 дев’ятниці). Також відмовила дві 
54-денні Помпейські дев’ятниці. І сталося диво – він приїхав, і ми дійшли згоди.

Також перепрошую, що зволікала з подякою.
Якщо сильно з вірою просити, то Бог завжди вислухає.

Ірина, Львів

ПОДЯКА СВ. СПИРИДОНУ!
Складаю щиру подяку св. о. Спиридону за одержані великі Ласки, за духовну і 

матеріальну допомогу, бо ми були у великій матеріальній скруті – і сталося велике 
Чудо: все, що ми просили, зійшло для нас з Небес завдяки молитвам св. Спиридона, 
який має велику силу вимолювати людям те, що вони просять...

Моліться до св. Спиридона, вірте і надійтесь – і будете вислухані, бо він великий 
Чудотворець!!!

З повагою Березовські і Костецькі,
м. Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл.

ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ ЧАСОПИСУ «МІСІОНАР»! 
На сторінках Вашого видання хочу подякувати Богу за ласки, отримані через 

заступництво і молитву святого апостола Юди-Тадея. Вже вкотре звертаюся до 
цього могутнього святого, молячись дев’ятницю, і отримую допомогу.

Хочу закликати всіх, хто не бачить виходу зі скрутного становища, звертатися 
до св. апостола Юди-Тадея. Вірте, що ваша молитва буде вислухана, а проблема 
розвіється, як дим. Також хочу щиро подякувати Матінці Божій, Ангелам і всім святим 
за опіку і заступництво за нас перед Богом. Слава Господу Богу!

«Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, прости нам 
наші гріхи».

З повагою Галина Франко, Львів

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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КРОСВОРД «РIЗДВЯНИЙ»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО:
7. Вкраїна співає: Христос 

ся рождає. Божий … луна по 
церквах. Український люде, 
Христос з нами буде, хай лунає 
спів в небесах (Марта Лозин-
ська). 8. Щире серце, чисту віру 
і … свою в офіру Богу прине-
сіть. 9. О Йоане, каже … неба – 
всяку правду радісно треба 
нам сповнити й совершити, не 
лякайжесь нині хрестити в тих 
водах мене! 10. … предивний 
йде згори, пастухи несуть дари 
(о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 
11. Зійшла … над Вифлеємом. 
12. «І ось вам …: Ви знайдете 
дитя сповите, що лежатиме 
в яслах» – (євангелист Лука). 
13. Ніч над Вифлеємом, зорі в 
небі сяють, … над усіма витає. 
А в бідній стаєнці, де ніхто не 
знає, Дитя Боже ся рождає 
(Марта Лозинська). 14. Неро-
зумні звірята, кінь і …, пізнали 
Пана свого, а розумні людські 
серця проганяють Тебе, Ісусе 
(підпільний вертеп «Вифлеєм-
ська ніч» Анни Наорлевич). 
15. Спить Ісусик, пахне …, ве-
селися Україно! (о. Василь Мен-

друнь, ЧСВВ). 16. Свята ніч, тиха ніч! Гей, утри сльози з віч: бо Син Божий йде до нас, цілий світ любов’ю спас, витай нам, 
святе …! 19. В Вифлеємі народився: Месія Христос наш і … наш для всіх нас нам народився. 20. Різдвяна ніч, тиха ніч, 
вкраїнська хата, тепла … (Марта Лозинська). 25. У стайні, за містом, де … і сніг, вклонилися Богові щиро до ніг (о. Василь 
Мендрунь, ЧСВВ). 26. Назва колядки «Чудесна …».

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Компот із сушених фруктів і ягід. 2. Благослови, Боже, нам на Новий …, щоби був щасливий 
кожний чоловік. 3. Ісусе милий, ми не багаті, золота, дарів не можем дати, но … цінніший несем від мира – це віра серця, 
це любов щира. 4. Новий рік приходить, щастя в … приносить. 5. В Вифлеємі у стаєнці немовля не спить, рученята про-
стягає, … благословить. 6. Пізня ніч, … міцніє. Манить неба глибина, а від краю і до краю в даль колядками луна (Марта 
Лозинська). 17. Мудреців дарує Схід, а зоря – Новий … (о. Василь Мендрунь, ЧСВВ). 18. Темненькая … тьмою світ закрила, 
на небеснім полі зорі запалила. 21. Дуже корисний продукт, без чого кутя не смачна? 22. … народився! Хто про це міг 
знати? Дніпро збудився, ожили Карпати. 23. Слава во вишніх Богу, і … всім на землі. 24. Так з тим Новим Роком Господа 
просім, а БОГ допоможе певно людям всім, і Пречиста Мати Вкраїнського краю дасть нам … щасливий і любов свою.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ГРУДНІ 2017 РОКУ:
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 5.Олександрія. 8.Краса. 9.Розум. 10.Подія. 13.Буклет. 14.Цитата. 15.Тройця. 16.Символ. 

20.Добро. 22.Страх. 23.Праця. 24.Засвідчення.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1.Олесь. 2.Псалом. 3.Андрій. 4.Вісон. 6.Премудрість. 7.Чудотворець. 11.Серце. 12.Пилип. 17.До-

свід. 18.Притча. 19.Назар. 21.Ірина.

У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ
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УЧИТЕЛЮ, ІДУ ЗА ТОБОЮ (Думки до проповідей)
Блаженніший Любомир Гузар
«Знаючи Блаженнішого Любомира особисто, без перебільшення скажу: він є муж силь-

ного, творчого і благодійного слова. Його проповіді зрозумілі, практичні, цікаві та пере-
конливі: приклади походять із життя і призначені для застосування в житті; аргументація, 
в якій бездоганно дотримано всіх правил логіки, підкріплена здоровим глуздом і пояснен-
нями із сірої буденщини. Блаженніший Любомир, що найважливіше, у проповіді вчить, 
робить із слухача учня. Усі його науки висвітлені у стосунку до Божого Слова і Божої дії в 
нашому житті», – написав отець Іван Музичка, сучасник Блаженнішого Любомира, у перед-
мові до першого  збірника проповідей (2001–2014) цього великого церковного мужа. Цю 
високу  оцінку підтверджують проповіді, вміщені в запропонованому Вашій увазі виданні, 
яке упорядкував сам автор, але, на жаль кілька місяців не дожив до того часу, коли воно 
вийшло у світ. У збірнику вміщено вибрані проповіді, виголошені в неділі та свята літургій-
ного року і з нагоди важливих суспільних чи релігійних подій упродовж  2008–2016 років.

170 х 240 мм.,  272 с., тверда опр., суперобкл.

УКРАЇНСЬКА КОЛЯДА
Збірник найкращих найпопулярніших колядок з нотами. Традиційні, новіші, 

а також патріотичні колядки шукайте у коляднику «Українська коляда». Най-
кращий подарунок на Різдво!

105х165 мм. М’яка і тверда оправа, 176 с.

ЗАПИСНИК НА  2018 РІК.
На кожен день року  записник містить цікаві цитати з Біблії, а також цікаві 

події з історії України та цілого світу, наукові відкриття. Занотуйте найважливі-
ші моменти свого життя щоб зберегти їх назавжди!

105х140  мм., палітурка, 428 с.

УВАГА! РІЗДВЯНІ ЗНИЖКИ!!!

З  19 грудня 2017 р. до 20 січня 2018 р.  включно 
у книжковій крамниці видавництва «Місіонер»

(м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 36) діє знижка 30% на всі книги видавництва.
Поспішайте! Чекаємо на Вас!




