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ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНО В 1897 РОЦІ

МІСІОНАР

НАВЧАТИ(СЯ) МАТЕРИНСТВА.
ЯК МОНАХИНІ ДОПОМАГАЮТЬ ТИМ, 
ХТО НА ДІТЕЙ НЕ ЧЕКАВ…



20 ЛЮТОГО – ДЕНЬ ГЕРОЇВ 
НЕБЕСНОЇ СОТНІ ТА ПАМ’ЯТІ ТИХ,
ХТО НЕ ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ

КНИГА ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР» – 
«VIA DOLOROSA» («ХРЕСНА ДОРОГА»)!

У МОЛИТОВНОМУ НАМІРІ ЗА МИР В УКРАЇНІ, 
ЗА МАТЕРІВ І ВДІВ ГЕРОЇВ, ПОЛЕГЛИХ 
НА МАЙДАНІ І НА СХОДІ УКРАЇНИ 

ХУДОЖНИЦЯ – ЄВГЕНІЯ ГАЙДАМАКА
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ЗМІСТ

МАПА СЛУЖІННЯ
Дорогі наші читачі! У житті ми в певний момент 

ступаємо на шлях пошуку себе, ніби згадуємо 
раптом, що ми є… Запитуємо: «Що таке погано? А 
що є добре? Кого треба любити, кого ненавидіти? 
Для чого жити? Хто я?».

І тільки відчувши безліч розчарувань, 
зіткнувшись із гіркими, часом хибними думками, ми 
врешті торкаємося Істини, що жити треба так, щоб 
не лише для мене було моє життя. А це найчастіше 
усвідомлюють люди тільки перед лицем смерті... 
У творі Льва Толстого є епізод, коли поранений, 
майже непритомний герой, після бою, лежачи 
просто неба, кінець кінцем зустрічає себе... Саме 
високе небо як символ божественної суті життя 
допомагає йому відчути марність дрібних людських 
пристрастей... «Чому ж я не бачив раніше цього 
високого неба? І який я щасливий, що пізнав його 
нарешті. Так! Усе пусте, усе омана, крім цього 
безкрайого неба. Нічого, нічого нема, крім нього. 
Але й того навіть нема, нічого нема, крім тиші, 
заспокоєння. І хвалити Бога!..» – підсумовує він...

Хвалити Бога у служінні – такою є тема 
лютневого числа нашого часопису. Ми ознайомимо 
вас із унікальним покликанням монахинь Воплоченого 
Слова, їхньою посвятою дітям і матерям, які не 
з власного вибору опинилися у містечку святого 
Миколая... Досвід віри кардинала Йозефа Ратцінґера, 
маловідомі факти із життя святої матері Терези, 
копітка євангелізаційна праця актора Джима 
Кевізела, свідчення про життя отців василіян у часи 
підпілля, а також висвітлення служіння в сьогоденні, 
на окремій мапі, що є додатком до журналу, – 
сподіваємося, ці матеріали додадуть чіткості нашому 
духовному зору й допоможуть побачити Небо вже 
тепер, при житті, у праці. Небо відкрите для всіх, хто 
любить Бога і ближнього у вчинках. 

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
МОЛИТВА ЩОДЕННОГО 
ПОЖЕРТВУВАННЯ 
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
ВШАНУВАННЯ 
ВЕЛИКОГО МИТРОПОЛИТА

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
ВИШИВАНИЙ ІКОНОСТАС 
НА ПРИКАРПАТТІ: ІСТОРІЯ ШЕДЕВРА

НОВИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
КАРДИНАЛ САРА: 
«МОЛИТИСЯ ЗІ СМАРТФОНА 
НЕ ГОДИТЬСЯ!»

ВІРА Й КУЛЬТУРА
ЙОЗЕФ РАТЦІНГЕР: 
«ЧОМУ Я СТАВ КАТОЛИКОМ»

ВІРА Й КУЛЬТУРА
НАВЧАТИ(СЯ) МАТЕРИНСТВА
ЯК МОНАХИНІ ДОПОМАГАЮТЬ 
ТИМ, ХТО НА ДІТЕЙ НЕ ЧЕКАВ...

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
СВІДЧЕННЯ ЖИТТЯМ 
ПРО ПІДПІЛЛЯ І ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

ВЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
МАМО, ЧОМУ ТИ 
МЕНЕ ПОКИНУЛА?

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
ДЯКУЄМО ЗА ДУХОВНУ ПОЖИВУ!

У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ
ЗАГАДКА «ВИБЕРІТЬ СЛОВО»

о. Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ
Головний редактор

СЛОВО РЕДАКТОРА

4

8

12

18

23

33

45

52

55

58



№2 (296)4 МІСІОНАР ЛЮТИЙ 2018

МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЛЮТИЙ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб не піддавалися корупції ті, хто перебуває при фізич-
ній, політичній або духовній владі.

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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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА БЕРЕЗЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб Церква визнавала нагальну по-
требу формації розпізнавання духовного в особистісному та гро-
мадському аспектах.

Проходивши ж повз море Галилей-
ське, побачив він Симона й Андрія, 
його брата, як вони кидали сіті в море, 
були-бо рибалки. Ісус їм сказав: «Ідіть 
за мною, я зроблю вас рибалками лю-
дей». І вмить, покинувши сіті, пішли 
слідом за ним (Мр. 1. 16–18). Боже-
ственний Спаситель Сам вибирає собі 
апостолів, шукає їх, знаходить і кличе. 
Люди, поглинуті щоденними справа-
ми, на мить звернули увагу на голос, 
який їх кликав, почули його й при-
йняли до своїх сердець. Пішовши за 
цим голосом, звичайні рибалки стали 
Христовими Апостолами.

Як і в часи апостолів, коли цей голос 
залунав уперше, так і сьогодні Христос 
продовжує кликати своїх послідовни-
ків: «Іди за мною». Не до всіх людей Ісус 
скеровує свій заклик. Але ті, до кого Він 
промовив, стають відповідальними за 
сповнення цього слова. Це означає, що, 
як і апостолам, покликаним до служін-
ня треба буде залишити все, щоб піти 
за Христом, стати синами Божими і 
спадкоємцями Божого Царства.

Христос доручає своїй Церкві шу-
кати, плекати, виховувати покликан-
ня до священичого та богопосвяченого 
стану. Кожен член Церкви, згідно зі 
своїм служінням, до якого поклика-
ний, є співвідповідальним за те, щоб 
ніколи не забракло робітників на 
Христовій ниві. Особливою є роль ро-
дини у формуванні покликань.

Бог – Творець усього, Він є також 
Творцем родини. За словами св. апос-

тола Павла, сімейна спільнота є водно-
час домашньою Церквою (пор. 1 Кор. 
16, 19). Цю спільноту Господь Бог об-
даровує дітьми, в яких вкладає різні 
життєві покликання. Серед них осо-
бливим є покликання до священства 
і богопосвяченого життя. Плекання 
цього покликання починається вдома, 
у християнській родині (див. Напря-
ми підготовки кандидатів до священ-
ства в Українській Греко-Католицькій 
Церкві, Київ 2009, п. 16; пор. ККСЦ, 
кан. 329, § 1, п. 1).

Християнська родина, міцна в любо-
ві та молитві до Бога, є родючим ґрун-
том для зростання покликань до свя-
щеничого та богопосвяченого життя, де 
діти вперше вчаться пізнавати і любити 
Бога, слухати Його слово та відповіда-
ти на Його поклик. Притча про сівача 
(Мт. 13, 1–23) допомагає нам зрозуміти 
потребу доброго «ґрунту» для розпізнан-
ня та формування покликання.

Для зростання покликань у роди-
ні важливо, щоб батьки були іконою 
Божої любові для своїх дітей, навчали 
їх спільної молитви вдома, разом із ді-
тьми брали активну участь у літургій-
ному та парафіяльному житті, часто 
приступали до Святих Таїнств, давали 
приклад побожного життя, пізнавали 
правди християнської віри та пояс-
нювали їх своїм дітям, вчили їх бути 
щедрими, жертвенними та готовими 
покладатися на Божу благодать, по-
зитивно говорили дітям про велич слу-
жіння у Церкві.
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ПОКРОВИТЕЛІ: АМОРІЙСЬКІ МУЧЕНИКИ 

У 840 році сарацини вщент розбили військо грецького імператора Теофіла й 
оточили місто Аморію. 42 побожні старшини, наче леви, боронили місто. Коли 
сарацини вдерлися до Аморії, усіх цих старшин сарацинський князь наказав за-
кувати в кайдани і відвести до в’язниці у Сирії.

Між тими старшинами були Теодор, Костянтин, Каліст, Теофіл, Астрій, Вас-
сой і Милисен. Сім років тривала гірка мука побожних старшин, вірних Христо-
ві. Багато разів сарацини намовляли їх перейти на мусульманську віру, але без-
успішно. Вкінці сарацинський князь віддав наказ відрубати всім 42 старшинам 
голови, а їхні тіла кинути в річку; однак, за Божою волею, святі мощі допливли 
до протилежного берега, де їх знайшли християни і побожно поховали.

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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МОЛИТОВНИЙ НАМIР НА ЩОДЕНЬ БЕРЕЗНЯ
Ч
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ПОКРОВИТЕЛЬ ДНЯ НАМІРЕННЯ НА ДЕНЬ

1 чт Вмч. Теодора Тирона за дітей і молодь

2 пт Св. Лева, Папи Римського за стриманість язика

3 сб Ап. Архипа за ворогів

4 нд Прп. Лева, єп. Катанського за полонених воїнів АТО

5 пн Прп. Тимотея; св. Євстатія, архієп. Антіох. за провід Святого Духа у християнських 
спільнотах

6 вт М’ясопусна. Віднайд. мощей мчч., що в Євгенії за злагоду в родинах

7 ср Священ. Полікарпа Смирнського за родину як домашню церкву

8 чт † Перше і друге знайдення голови 
Івана Хрестителя за узалежнених від алкоголю

9 пт Св. Тарасія, архієп. Царгород. за спокій сумління

10 сб Св. Порфирія, єп. Газького за мир між народами

11 нд Іспов. Прокопія Декаполіта за літніх людей

12 пн Іспов. Василія, посника за самотніх і покинутих

13 вт Прп. Касіяна за людей з обмеженими можливостями

14 ср Прпмц. Євдокії за повернення Європи 
до християнських цінностей

15 чт Сщмч. Теодота, єп. Киринейського за католицькі ЗМІ

16 пт Мчч. Євтропія, Клеоніка й Василіска за добру долю України

17 сб Прп. Герасима, що в Йордані за навернення грішників

18 нд Мч. Конона за опіку Богородиці над світом

19 пн 42-х мчч. Аморійських за вдячність між людьми

20 вт Сщмчч. Василія, Єфрема, Капітона й ін. за школярів

21 ср Св. Теофілакта, єп. Нікомидійського за українську молодь

22 чт † 40 мчч. Севастійських за правильне розуміння посту

23 пт Мчч. Кондрата, Кипріяна, Анекта і Крискента за належне приготування 
до прийняття Святих Тайн

24 сб Св. Софронія, патр. Єрусалимського за студентів

25 нд Іспов. Теофана Сигріянського; 
св. Григорія, Папи за священиків і єпископів

26 пн Перенес. мощей свят. Никифора, 
патр. Царгородс. за пошану до батьків

27 вт Прп. Венедикта за тих, хто без надії

28 ср Мчч. Агапія і шістьох ін. за розвиток УГКЦ

29 чт Мчч. Савина й Папи за християнське виховання дітей

30 пт Прп. Олексія, чоловіка Божого за знедолених й обділених щастям

31 сб Св. Кирила, архієп. Єрусалимського за вдів військових

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ



№2 (296)8 МІСІОНАР ЛЮТИЙ 2018

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

ВШАНУВАННЯ ВЕЛИКОГО МИТРОПОЛИТА

о. Климентій СТАСІВ,
 ЧСВВ

Вшанування великого Митрополита 
відбувається не тільки в Західній Україні, 
але й на загальнодержавному рівні. Слід 
ствердити й інше: його доба триває, вона 
не прив’язана до принагідних святкувань, 
а повсякчас живить національний дух 
прийдешніх поколінь українського народу. 
Цій добі вже ніколи не зникнути з духовної 
мапи України, вона поруч, із нами… 
Знаковим є її перехід у добу ще одного 
світоча Церкви – Йосифа Сліпого.

Як ми вже повідомляли у попередньому 
числі журналу, в монастирі св. Юрія, 
ЧСВВ, у Червонограді відбулося відкриття 
погруддя великому Митрополитові Андрею 
Шептицькому, чин посвячення якого 
здійснив львівський митрополит Ігор 
Возьняк за участю духовенства, вірних, 
представників влади та Громадської ради 
«Святий Юр». Слід зазначити, що «Святий 
Юр» дуже багато робить для увічнення 
пам’яті великого Митрополита не тільки на 
Львівщині, але й по всій Україні, проводячи 
різні заходи, конференції, свята, а також 
веде завзяту боротьбу з тими, хто виступає 
проти його пам’яті, імені та присутності в 
українській дійсності… 

На святі були гості з Прилбич, які відбули 
подорож з колиски Романа Шептицького 
до місця його молодості, де він навчав 
своїх побратимів у чернецтві, молився, жив 
монашими ідеалами Василіянського Чину.

Це вже третій пам’ятник Андрею 
Шептицькому, який постав на Львівщині, 
й четвертий в Україні. За словами Ігоря 

Калинця, це означає що Митрополит Андрей 
виходить далеко поза межі Львова. 

І справді, він йде у світ до тих святинь, 
в яких духовно зростав, молився, служив 
своєму народові, навертав його до Бога і 
просвітлював мудрим пастирським словом. 
Ми йдемо за ним, немов за провідною зорею. 
І тепер його пам’ятник назавжди стоятиме 
тут, у василіянській обителі св. Юрія в 
колишньому Кристинополі, яка тісно пов’язана 
з постаттю Митрополита. Адже у 1892 році він 
склав тут вічні обіти як монах-василіянин, а у 
1896–1899 роках був професором морального 
богослов’я та догматики. 

Це увічнення великого світоча у гіпсі 
нагадуватиме майбутнім поколінням, як бути 
добрими християнами та справжніми, не 
вдаваними патріотами своєї держави, народу, 
долею якого він був завжди перейнятий. На 
усі часи маємо взірець духовної і національної 
висоти й чистоти, невтомно працюючи для 
своєї Церкви й України.

Проект пам’ятника втілив молодий 
скульптор Тарас Король, якому владика 
Ігор склав подяку за його високу мистецьку 
працю, виконану з великою любов’ю. 
Митрополит – у монашому одязі, габіті, 
мантії та каптурі з нагрудним хрестом.

Ініціатива встановлення пам’ятника 
та реалізація цього задуму належить 
ігумену монастиря св. Юрія в Червонограді 
о. Ігнатію Москалюку, ЧСВВ. За це, а також 
за популяризацію та просвітницьку роботу, 
вшанування та звеличення славного імені 
великого Митрополита Андрея впродовж 
трьох років, йому подякували Львівський 
митрополит Ігор Возьняк і представники 
Громадської організації «Святий Юр». 

Пошанування попередників полягає 
передусім у збереженні живого зв’язку 
поколінь та живих образів тих, до кого 
можна звернутися за порадою, а то й за 
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допомогою. Встановлення пам’ятника у 
Червонограді – це не тільки данина пам’яті, 
але й духовна потреба в Митрополитові як у 
лідерові Церкви, провідникові національного 
відродження, що дає підставу сподіватися 
на нові відкриття, розширення горизонтів 
української культури в Україні та світі. 

Осмислюючи значення особи Андрея 
Шептицького як багатогранної чільної 
духовної постаті, що дбала за свою 
державу і націю, ми виробляємо критерії 
для еліти та подальшого поступу держави 
в сучасному «гібридному» світі. Це так 
важливо тепер, коли триває підступна війна 
з російським агресором, ведеться наступ 
на нашу культуру, мову, націю не тільки на 
Сході України, але й по всьому периметру 
державних кордонів. Бачимо відверте 
і приховане присвоєння нашої історії, 
культури, цінностей, які так часто подаються 
під впливом так званої «спільної спадщини».

Від Митрополита Андрея проходить 
животворний зв’язок поколінь через 
патріарха Йосипа Сліпого до Мирослава 
Любачівського, від Любомира Гузара до 
Святослава Шевчука. Він переступає 
кордони між минулим і сучасним. Подвиг 
Митрополита стає дорожчим і зрозумілішим 
завдяки його праці для нащадків.

До речі, це перший пам’ятник 
Митрополитові у василіянському монастирі. 
Сподіваємося, що такі пам’ятники постануть 
і в інших василіянських обителях, що 
пов’язані з життям та служінням Андрея 
Шептицького – монастир св. Онуфрія у 
Львові, монастирі в Добромилі, Лаврові. 

Пам’ятник встановлено на 
монастирському подвір’ї на високому 
п’єдесталі. Таких постатей, як Митрополит, 
завжди будуть увічнювати в гіпсі, 
бронзі, мармурі, але чи цього достатньо? 
Найкращий спосіб вшанування пам’яті 
князя Церкви, лідера української нації – 
вивчати його пастирські листи та втілювати 
настанови Митрополита в церковне та 

національне життя. Мусимо осмислити його 
спадщину, яка перейшла рубежі ХХ століття 
і допомагає нам позбутися комплексів 
совковості, національної меншовартості 
та протистояти чужій нав’язливій 
псевдокультурі. 

Нехай святиться ім’я великого 
Митрополита не тільки тут, де ступала його 
нога, але й по всій Україні!
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Церква святого Василія Великого в селі 
Межиріччя Сокальського району засвідчує 
діяння Божого провидіння упродовж усієї 
своєї багатовікової історії, що охоплює 
воєнне лихоліття, радянський період та 
роки відродження. Її унікальна історія 
тісно пов’язана з історією села, з різними 
поколіннями людей, які протягом багатьох 
десятиліть із сумом споглядали поступове 
нищення храму, коли атеїстична влада 
облаштувала там колгоспний склад.

24 грудня 2017 року до цього 
старовинного храму прибув преосвященний 
владика Кир Василій Тучапець, ЧСВВ, – 
екзарх Харківський, який відслужив 
Архієрейську Божественну Літургію 
та виголосив слово Боже до народу, 
скріпляючи віру численних присутніх, які 
прибули на спільну молитву.

З давніх давен отці василіяни обслуговують 
цю давню дерев’яну церкву святого Василія 
Великого, освячення якої відбулося в 1886 році. 
Парафія села Межиріччя позначена особливою 
Божою ласкою. В її літописі вміщено багато 
цікавих і героїчних сторінок, та найбільшим 

даром є духовні покликання, зроджені тут. 
Тож владика, незважаючи на різноманітні 
обов’язки, прибув у це славне село в Ювілейний 
рік 400-ліття реорганізації Василіянського Чину, 
щоб помолитися разом із вірним народом та 
уділити архієрейське благословення.

Саме тут наприкінці ХІХ ст. народився 
славний василіянин, письменник, науковець, 
історик о. Йосафат Скрутень, ЧСВВ, який 
упродовж багатьох десятиліть невтомно 
трудився на видавничій ниві у Жовківській 
обителі отців василіян, а також був дійсним 
членом Наукового Товариства імені 
Шевченка (НТШ). Його перу належить низка 
духовних творів, він також започаткував 
славний проект під назвою «Записки ЧСВВ», 
які пізніше видавали в Римі. Великої шани 
і вдячності заслуговує колишній славний 
ігумен Крехівського монастиря о. Порфирій 
Луцик, ЧСВВ, служіння якого випало на 
міжвоєнний період – 1933–1939 роки. 
У 1948 році він був заарештований і 
засуджений на 10 років таборів, які відбував 
у далекому Сибіру, однак не зрадив 

АРХІЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
НА ПАРАФІЇ ОТЦІВ ВАСИЛІЯН У МЕЖИРІЧЧІ
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прабатьківської віри в Бога і не зрікся своєї 
любові до України.

І хоча в ті важкі часи українське небо 
затягувалося чорними хмарами, та все ж 
іноді їх протинали сонячні промені надії, 
великої мужності й віри завдяки таким 
людям, як він, що до кінця йшли за Христом.

Владика Василій Тучапець, ступаючи 
на чернечу дорогу в той тривожний час, 
ретельно пізнавав і вивчав життя та працю 
отців василіян у підпіллі, збагачуючись 
досвідом живих свідків Христа, які за 
нелегких і жорстоких умов виконували 
своє чернече і священиче служіння. 
Тож під час проповіді він теплими слова 
вдячності згадав великих попередників 
із василіянської родини, – мучеників та 
ісповідників віри, яким судилося жити й 
здійснювати духовну та національну місію 
служіння в часи, сповнені загроз та викликів, 
захищаючи вірних від хижих вовків, які 
чигали на кожному кроці. Серед них владика 
Василій згадав о. Мар’яна Чернегу, який чи 
не найчастіше надавав душпастирську опіку 
вірним у цій парафії та околицях, а також 
отців Юрія та Ігнатія Янтухів, о. Дам’яна 
Богуна, о. Тараса Бобковича та інших. Їхня 
жертовна праця принесла рясні плоди, 
ставши джерелом нових покликань.

Ці натхненні слова владики Василія – 
данина пам’яті та вдячності попередникам, 
учителям, свідкам і видатним взірцям 
для наслідування для теперішніх та 
майбутніх поколінь. Вшанування пам’яті цих 
особистостей, життя яких є надзвичайно 
цінними для духовного та національного 
розвитку суспільства, змушує нас не 
лише по-іншому поглянути на їхнє життя і 
залишений нам спадок, але й оцінити його 
важливість з позиції сьогодення. Старше 
покоління парафіян села Межиріччя 
пишається тим, що вони духовно зростали 
і формувалися під впливом цих отців у 
часи тоталітарного режиму. Їхні повчання 
та проповіді завжди були живими й 
актуальними, пристосованими до назрілих 

людських духовних потреб та вимог часу, 
і тому допомогли їм зберегти живу віру в 
Бога, яку вони передавали своїм нащадкам.

Саме ця велика жертовна 
душпастирська праця отців у підпіллі, 
спільна молитва з вірними в домівках, у 
лісі чи на цвинтарях стала джерелом нових 
покликань, які зродилися в лоні цієї парафії. 
Адже чернечі ряди в роки незалежності 
України та свободи Церкви поповнили 
нові вихідці з парафії, які наче перебрали 
естафету від своїх попередників. Серед 
них – о. Атанасій Євуш, ЧСВВ, бр. Роман 
Кундзір, ЧСВВ, с. Ярослава Ільків, СНДМ.

Владика Василій також відвідав цвинтар 
в селі Бендюга, де помолився над могилами 
померлих отців василіян Маркіяна Когута й 
Володимира Ковалика, а також брата Бориса 
Бурбана, з яким у часи підпілля був на новіціяті.

Дуже символічно, що такі урочистості 
вплітаються у вінок ювілейних святкувань 
400-річчя віднови Василіянського Чину, який 
є не тільки часом споминів, але й призадуми 
над сьогоденням і майбутнім. У великій 
церковній родині найдорожчими є діти. 
Над ними завжди простерта турботлива і 
милосердна Господня десниця. Цієї неділі 
наймолодші парафіяни глибоко пережили 
зустріч із владикою Василієм Тучапцем. 
Щоб якнайкраще привітати такого великого 
гостя, вони вивчили віршовані рядки, нові 
пісні. Для них – це незабутня зустріч на все 
життя, зафіксована в багатьох світлинах, 
але найсильніше закарбована в їхніх серцях. 
Присутність дітей у храмі – це знак надії 
на щасливе і світле майбутнє Церкви та 
України, адже з них виростуть справжні 
патріоти і практикуючі християни.

Роздумуючи над цим нещодавнім візитом 
владики до однієї з багатьох парафій УГКЦ, на 
думку спадають слова святого Івана Павла ІІ 
про духовне батьківство єпископа. Владика 
Василій постійними молитвами, турботою і 
настановами розбудовує Церкву, повсякчас 
пригортаючи до неї вірних. І тому його приїзд 
до Межиріччя – справжнє духовне свято.
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Про легендарну чудотворну 
Погонську ікону Пречистої Діви Марії 
знає весь християнський світ. Копії цього 
прекрасного барокового образу XVII ст. 
має кожна галицька сім’я. Для збереження, 
пошанування і прослави Пресвятої 
Богородиці в с. Погоня Небесний Отець 
вибрав доброго провідника − ієромонаха 
Нікодима Гуралюка, ЧСВВ, який цього року 
в листопаді святкує своє 60-ліття. Всі знають 
о. Нікодима як веселу, безпосередню й 
життєрадісну людину. Проте до освячених 
речей він ставиться з надзвичайною 
серйозністю та особливим трепетом.

Маючи від Бога дар оригінального 
мислення і харизматичний характер, о. Нікодим 
наважився взятися за величну справу – будову 
іконостасу головного двоярусного храму 
монастиря. Настоятель обителі віддавна 
цікавиться сакральним мистецтвом, любить 
ікони і скульптуру українського стилю, який 
сформувався на візантійських естетичних 
зразках із вкрапленнями ренесансу, бароко й 
рококо. Ієромонах Нікодим завжди наголошує 
на відмінності українського стилю ікон від 
класичного візантійського, який не зовсім 
прижився в церковній культурі України. Для 
того, щоб яскраво показати характерну для 
українців манеру іконопису, у 2012 році він 
запросив найталановитіших сучасних ізографів 
з оригінальним стилем – майстра необарокових 
ікон Олександра Охапкіна, косівського 

маестро вишиваної ікони Миколу Симчича, 
маньєристичного ікономаляра-професіонала 
Володимира Сірка і майстра вишитої мініатюри 
Валерія Малиновського. Саме ці художники 
мають виготовити вишиваний іконостас, якого 
немає ніде в окрузі.

Проти таких вишитих ікон найбільше 
виступають московіти, мовляв, 
вони «неканонічні», бо зроблені не з 
«благодатного матеріалу». Проте у 
рішеннях авторитетних церковних соборів 
ніде й згадки нема про таку «матеріальну 
благодатність». Формування і розвиток 
іконописного мистецтва бере свої початки 
в далекому Середньовіччі. Теологічно 
почитання ікони було обґрунтоване 
на Константинопольському (692) та 
VII Вселенському (787) соборах. Учителям 
церкви довелося захищати храмове 
мистецтво від іконоборства, яке визнали 
єрессю. Справа була остаточно закрита у 
843 році на соборі в Константинополі й цю 
перемогу назвали торжеством православ’я. 
Після іконоборчої епохи візантійська ікона 
була повністю канонізована і реабілітована 
Церквою. Однак, починаючи з ІХ ст., в 
іконографічний канон додаються своєрідні 
елементи, які не підтверджуються ні 
рішеннями та правилами авторитетних 
церковних соборів, ні догматичними працями 
Святих Отців. Серед таких естетичних 
елементів – надмірна аскетичність, 
статичність, площинність, безвиразність, 
відсутність анатомічних пропорцій та ін.

Проте слід наголосити, що в 
українському сакральному мистецтві ці 
елементи не прижилися. Про них згадується 
тільки у вітчизняному церковному 
малярстві від Київського періоду і до кінця 
XV ст. – тобто до часу, доки Київська 
митрополія була під владою Візантійської 

ВИШИВАНИЙ ІКОНОСТАС НА 
ПРИКАРПАТТІ: ІСТОРІЯ ШЕДЕВРА
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патріархії. Більшість видатних українських 
культурологів, теологів, істориків та 
мистецтвознавців, зокрема, І. Свєнціцький, 
В. Свєнціцька,. П. Жолтовський, 
С. Гординський, В. Овсійчук, Д. Степовик 
та інші, вважають, що в Україні візантійські 
естетичні вподобання поступово 
еволюціонували у бік західноєвропейських 
стильових смаків. Ці зміни у XVI–XIX ст. 
суттєво змінили українську ікону.

Варто зазначити, що о. Нікодим вирішив 
налаштувати згаданих вище ізографів 
зробити іконостас виключно в українському 
«вишитому» стилі, який сформувався 
під впливом зміцнілої східновізантійської 
обрядовості й латинських мистецьких 

відтінків із залученням народної творчості. 
Світовий стиль ренесанс приніс в українську 
ікону відкритий колір, емоційне забарвлення, 
відчуття світла й тіні, анатомічну 
довершеність людського тіла, складну 
сюжетну і композиційну основу твору тощо. 
Святі на іконах зображалися життєрадісними, 
в пишних одежах із багатьма складками. 
Такі мистецькі стилі, як маньєризм, бароко 
та рокайль, збагатили вітчизняний іконопис 
фігуративним і декоративним шармом. 
В іконах XVII, XVIII і ХІХ ст. з’являється 
різьблене тло, проста дерев’яна й груба 
рама замінюється витонченою різьбою 
із зображенням акантового листа чи 
виноградної лози, що відсилає до теми 
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Пресвятої Євхаристії – Тіла і Крові Ісуса 
Христа. Візантійські естетичні фантазії в 
іконі перетворюються на західноєвропейську 
витонченість із помітною експресією та 
манірністю в сюжетах.

Культові споруди василіянського 
монастиря в с. Погоня відповідають давнім 
традиціям східної храмової естетики. 
Візантійський стиль і сьогодні вважається 
основоположним, фундаментальним для 
церковного мистецтва. Він видозмінився 
через щирість і відкритість українців до 
культурних церковних скарбів Заходу і 
Сходу. Українські майстри ікон ані не знали 
грецьких правильників з іконопису, ані не 
мали церковних заборон щодо стильового 

вибору для зображення святих на іконах, 
як це було в Росії після Стоглавого собору 
(1551). Для Української Греко-Католицької 
Церкви в мистецькому плані актуальним був 
Замойський синод (1720), який запровадив 
заміну в церквах і каплицях неякісних і 
примітивних зображень іконописними 
творами першокласних митців. Ікони нового 
українського стилю створили такі відомі в 
творчих колах особи, як Федір Сенькович, 
Лаврентій Пилипович, Микола Петрахнович, 
Севастьян Корунко, Іван Руткович, Йов 
Кондзелевич, Юрій Шимонович, Василь 
Петранович, Мартіно Альтомонте та інші.

Отже, протягом тривалого часу, 
починаючи з XVI ст., змінювалася 
українська історія, а разом із нею – й 
українська сакральна культура. Саме 
тому вишивані ікони з Погоні творяться 
під впливом оригінального мистецтва 
українського стилю. Художники Олександр 
Охапкін, Микола Симчич та інші ніколи не 
копіюють із латинських чи православних 
образів – на основі православної теології і 
довершеної західноєвропейської естетичної 
системи вони творять нове, високе й 
неповторне мистецтво вишитої ікони. 
Жодна країна з балканського півострова 
та інших осередків православної культури, 
в яких постали сакральні композиції, 
у тому числі й Московія, не зуміли 
надбати такого самобутнього й цікавого 
сакрального мистецтва, як це зробила 
Україна. Найкращі світові мистецькі стилі 
модернізували український іконопис, 
зробили його довершеним і неповторним. 
Попри звинувачення і неприязнь 
деяких малокваліфікованих і заздрісних 
москвофільських мистецтвознавців з 
приводу ікон такого стилю, мистецтво в 
Україні розвиватиметься і йтиме надалі 
своїм характерним шляхом – завжди 
відмінним від візантійського Сходу і 
римського Заходу. Бо у Візантії ніколи не 
було ікон із такою витонченістю і шармом, а 
Рим не мав таких чудових іконостасів…
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МОЄ ЗАХОПЛЕННЯ
Вчора з друзями їздили у Званівку, 

возили Вифлеємський вогонь миру. І це був 
для мене вечір несподіваних відкриттів! 
Я ніколи не думала, що в церкві можу так 
добре себе почувати. Зазначу відразу, що 
ніякого релігійного виховання я не отримала 
взагалі. Про яке релігійне виховання може 
йти мова, якщо я хрестилася у віці 24-х років 
разом зі своїм новонародженим сином! А мій 
батько взагалі хрестився майже у 60 років. 
І в церкві я завжди почувала себе якось не 
надто добре. Пригадую нашу стару церкву 
в Горлівці на Кочегарці, з її похмурими 
святими на іконах, жебраками біля входу, 
відьмакуватими бабулями з недобрими 
поглядами... А в цій церкві все було геть не 
так, сама атмосфера інакша! Для тих моїх 
друзів, хто не в курсі, – церква ця греко-
католицька. Мені здається, що таку хорошу 
атмосферу створює отець Павло. Я навіть 

уявити собі не могла, щоб священик отак 
запросто спілкувався з людьми. Я бачила, як 
він підходив до кожного, вітався, всміхався. 
Після служби ми ходили по церкві, по 
всіх її куточках, дівчата там собі якихось 
книжок понавибирали почитати. Отець 
Павло розповідав нам про ікони, про саму 
церкву. Потім нас запросили чаювати і це 
було ой як вчасно, бо в церкві холодно і ми 
добряче змерзли! Отець Павло і ще один 
священик (на жаль, не запам’ятала його 
імені) розмовляли з нами, як із рівними собі, 
невимушено, просто. Вони такі доступні, 
спокійні, розуміють гумор, вони такі ж, як 
і ми, тільки кращі! Звідти не хотілося йти, 
ми б ще сиділи й сиділи, але треба було 
вже повертатися додому. Для мене це була 
як дивина якась! І в цей Святвечір, коли я 
запалила свічечку, серце моє наповнилося 
любов’ю, спокоєм і миром. Цього бажаю і вам, 
любі мої друзі. Гарних вам Різдвяних свят!

Марія КОМІСАРЕНКО

ВІДГОМІН РІЗДВА
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У цей великий святковий день низько 
вклоняюся отцю Павлу за його важку й 
непомітну людському оку щоденну працю. Він 
один із небагатьох, хто терпінням і любов’ю 

допомогає моїм землякам згадати не розумом, а 
серцем своє українське коріння. Нехай Господь 
його оберігає і не полишає своєю милістю.

Світлана КРАВЧЕНКО

ГАЛА-КОНЦЕРТОМ ЗА УЧАСТЮ КОЛЕКТИВІВ 
ІЗ РІЗНИХ КУТОЧКІВ ПРИКАРПАТТЯ, УКРАЇНИ 
ТА З-ЗА КОРДОНУ ЗАВЕРШИВСЯ IX ФЕСТИВАЛЬ 

«КОЛЯДА НА МАЙЗЛЯХ»
8–14 січня у храмі Царя-Христа проходив IX фестиваль «Коляда на Майзлях».

Колядки та щедрівки одним великим 
гучним хором співали аматорські та академічні 
професійні колективи з Прикарпаття, 
Львівщини, Києва, хор Церкви християн віри 
євангельської Івано-Франківська. Також 
до спільного співу долучилися вокально-
інструментальний ансамбль «Florian» 
національного університету мистецтв 
Джорджа Янеску з Румунії та камерний хор 
«Друскінінкай» із Литви. На завершення 
загальну коляду підтримали зіркові гості – 
вокальна формація «Піккардійська терція».

Литовські друзі, окрім пісні, залишили 
також особливий подарунок – дерев’яну 
скульптуру Ісуса Христа, який молиться, щоб 
Господь завжди охороняв Україну.

Благословив фестиваль Преосвященний 
владика Василій (Івасюк), єпископ 
Коломийський, УГКЦ, який підкреслив 
особливу єдність у коляді різних народів.

Побувала на гала-концерті й привітала 
його учасників та організаторів генеральний 
консул Румунії в Україні Елеонора 
Молдован, яка, зокрема, зазначила: «Хочу 
сказати про те, що моя мрія сьогодні тут 
біля вівтаря здійснилася. Адже ми маємо 
змогу разом радіти тому, що в наших душах 
народився Ісус Христос, надія, віра на 
краще. Схиляюся перед тими людьми, які 
організували цю «Коляду» та нашу зустріч. 
Я багато молилася за те, щоб для вас 

заспівав хор із Румунії румунською мовою, 
і тішуся, що це сталося. Як дипломат, який 
вже п’ять років каденції виконує свою місію, 
я згадую митрополита Петра Могилу, який 
народився у нашій Сучаві й об’єднав обидві 
країни. Сьогодні ми мусимо зберігати такі 
добрі традиції. Слово «коляда» румунською 
звучить подібно. У наших регіонах живуть 
люди, які зберігають спадщину своїх 
предків – прекрасні традиції, які об’єднали 
нас. Ми здійснюємо свою євангельську місію 
сьогоднішньою колядою, це – подарунок 
нашим нащадкам. Дай Боже, щоб усі народи 
надалі шанували свою культурну спадщину 
і славили прихід Ісуса Христа спільно, як 
сьогодні у цьому храмі, творили єдину 
європейську майбутню історію. Тому що 
все залежить від нас і від того, наскільки 
справжньою є наша віра. Слава во вишніх 
Богу, а на землі – мир. Мир на Донбасі, в 
Румунії, Польщі, Литві й у цілому світі».

До присутніх на гала-концерті звернувся 
й міський голова Івано-Франківська 
Руслан Марцінків, який подякував 
організаторам фестивалю та запросив 
усіх на наступний такий захід. Начальник 
управління культури, національностей та 
релігій Івано-Франківської ОДА Володимир 
Федорак долучився до слів подяки від імені 
голови ОДА Олега Гончарука й підкреслив 
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важливість проведення фестивалю для 
культури нашого краю.

«Відчувається довершеність і глибока 
радість, ба більше, певний духовний успіх, 
який дає розуміння того, що людина не шкодує 
про те, який шлях обрала для досягнення 
мети, – підсумував настоятель храму Царя-
Христа отець Йосафат Хаймик, ЧСВВ. – А 
те, що вдалося цього року, сталося завдяки 
об’єднанню зусиль усіх людей, які цінують 
духовність, культуру, традицію і, зрештою, 
люблять Бога. Те, що ми змогли об’єднати 
ці зусилля, це чудо – чудо радості народу, 
звичайного простого люду, який втомився 
сьогодні від різного роду небезпек. Ми 

молилися за мир в нашій державі разом з 
іншими народами. А ті, хто моляться, вміють 
з’єднатися з Богом у своїх земних справах, 
ніколи не програють і продовжують боротися. 
Святий Августин, великий мислитель, казав: 
«Коли ти борешся, ти – переможець». І мені 
приємно, що «Коляда на Майзлях» вийшла 
далеко за межі нашої парафії, міста, держави. 
Приємно, що ми отримали багато привітань 
із різних куточків світу. Думаю, наступний рік 
ставить перед нами ще більше викликів, але 
одночасно ми маємо на чому будувати нову 
мету, працювати над тим, що маємо зробити».

Отже, до зустрічі на десятому ювілейному 
фестивалі «Коляда на Майзлях».
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  КАРДИНАЛ САРА: 
«МОЛИТИСЯ ЗІ СМАРТФОНА НЕ ГОДИТЬСЯ!»

Смартфони і планшети, 
хоч це речі й практичні, од-
нак не відповідають літур-
гійним цілям. Це підкреслив 
префект Конгрегації Божого 
культу і дисципліни Таїнств 
кардинал Роберт Сара під 
час богословського конгресу 
в Римі 15 вересня 2017 р. «Ці 
пристрої не є предметами 
освяченими та зарезервова-
ними для Бога; ми використо-
вуємо їх для Бога і людей, але 
як предмети мирські»,  — за-
явив кардинал Сара з нагоди 
конференції у 10-ту річницю 
motu proprio Бенедикта  XVI 
«Summorum Pontificum». На 

думку ватиканського «міністра літургії», для молитви Бревіарію (Літургії Годин) та 
для молебнів електронні пристрої треба вимикати, а найкраще – залишати їх удома, 
йдучи до храму. Тільки тоді віруюча людина може повністю зосередитися на Богові 
та слухати Його самого. З цих же причин кардинал Сара виступає проти фотографу-
вання під час молебнів, «а особливо, коли це робить священик». Папський лист motu 
proprio («з власної волі») Бенедикта XVI, виданий 7 липня 2007 р., закріпив у Церкві 
повноправний статус «дособорної літургії», маючи на меті взаємне збагачення двох 
форм римського обряду.
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  ІРЛАНДІЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОДНІЄЮ 
З НАЙБІЛЬШ РЕЛІГІЙНИХ КРАЇН ЄВРОПИ

Нещодавнє опитування показало, що ірландці є однією з найбільш релігійних націй 
в Європі. Попри повідомлення в різноманітних ЗМІ про «загибель Церкви» в Ірландії, ця 
інформація є перебільшенням. За словами Стівена Балліванта, теолога і соціолога релі-
гії, Церква в Ірландії залишається сильною. Відповідно до нещодавнього дослідження, 
країна й надалі є «вражаюче релігійною» відповідно до стандартів сучасного західно-
го світу. Опитування, проведене в 2016 році, показало, що 36% дорослого населення 
Ірландії ходить до церкви принаймні раз на тиждень (ця цифра незначно зменшилася, 
порівняно з показником 37% у 2014 році). Таким чином, серед 18 опитаних країн, Ір-
ландія є на другому місці після Польщі. Таке опитування проводиться раз на два роки.

Баллівант вважає, що на ці показники можна дивитися з огляду на дві важливі речі.
«Якщо порівнювати їх із відомостями про Ірландію 30-річної давності, то очевид-

ним є значний спад; однак якщо зіставити ці показники з даними інших сучасних за-
хідних країн, то вони свідчать про високу релігійність ірландців», – зазначив він.

«Для людей в Церкві Ірландії цілком природно бачити занепад», – зауважує теолог 
і соціолог. – «Але для всіх ззовні дивно, яким чином так довго триває історія ірланд-
ської релігійності».

Як інформує Our Sunday Visitor, Церкві Ірландії треба докладати більше зусиль до 
праці з молоддю, яка наразі «не відчуває себе прийнятою на парафіях». Місцеві пред-
ставники Церкви висловили сподівання, що візит Папи Франциска до цієї країни з на-
годи Всесвітньої зустрічі сімей, запланованої на 21–26 серпня цього року, ще більше 
оживить життя Церкви та приведе молодь до церковного життя.
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  МАТИ ПОЖЕРТУВАЛА СВОЇМ ЖИТТЯМ, 
ЩОБ УРЯТУВАТИ ДВОХ ДОЧОК 
ПІД ЧАС ТЕРОРИСТИЧНОГО НАПАДУ В КАЇРІ

Відважна матір пожертвувала своїм 
життям задля своїх дочок під час терорис-
тичного нападу на церкву коптів у Каїрі 
29 грудня 2017 р. 32-річна Нермін Садік, 
побачивши, що наближається озброєний 
чоловік, відштовхнула 11-річну Несму та 
7-річну Карін, а тоді впала на землю.

«Після цього терорист подивився зі 
злобою на медалик, що висів у матері на 
шиї, витягнув зброю і випустив у наш бік 
кілька куль, – розповіда старша донька Не-
сма.  – Одна з куль вцілила в нашу маму». 

Несма також розповіла, що терорист намагався вбити її з сестрою, однак перед смертю 
мати тримала їх обох в обіймах, намагаючись захистити від куль. Як інформує LifeSiteNews, 
Садік була медсестрою – співчутливою до інших і часто допомагала людям безкорисливо. 

Під час терористичного нападу на церкву коптів у Каїрі 29 грудня 2017 р. близько 
десяти осіб було вбито і 9 поранено. Стрілянина розпочалася біля входу в храм од-
разу по завершенні ранкової літургії.

  ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН
15 грудня повідомлялося, що в Індії четверо християн були поранені внаслідок 

нападу екстремістів на приміщення, де ті молилися напередодні Різдвяних свят. На 
думку учасників зустрічі, вони не дали жодних підстав для цього. Місцева поліція од-
нак вважає, що хоча християни завершили свою зустріч відповідно до плану, проте 
самі спровокували агресивні дії угруповання індуїстів.

У ніч на 15 грудня в Смілтене (Латвія) затримали 35-річного громадянина Литви, 
який з інтервалом у дві години намагався спалити в маленькому місті дві церкви – 
католицьку і євангельсько-лютеранську. У результаті підпалу вогонь пошкодив двері 
церков, а також частину стіни.

Мер Назарета Алі Салам, мусульманин за віросповіданням, скасував заплановані на 
передріздвяний час святкові заходи, зокрема, великий фестиваль та різдвяну ярмарку, 
які користуються великою популярністю серед туристів. Мер заявив, що факт визна-
ння Дональдом Трампом Єрусалима столицею Держави Ізраїль зіпсував йому святко-
вий настрій, й тому він вирішив скасувати святкування Різдва в Назареті цього року.
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Відповідно до інформації за 18 грудня, щонайменше восьмеро парафіян загинуло і ще 
30 поранено внаслідок подвійного бомбового нападу на церкву методистів на південно-
му заході Пакистану. Це сталося тоді, коли близько 400 осіб зібралися на богослужіння в 
місті Кветта, провінція Белуджистан. Один із нападників підірвав свій жилет біля дверей 
головного холу, а другий мав підірвати свій жилет, але йому це не вдалося, і його застре-
лили працівники служби безпеки. Серед поранених – семеро дітей.

Індуїстські екстремісти побили вісьмох священиків і спалили їхні авто поблизу 
центрального поліцейського відділку в Індії. Як відомо, жертви намагалися допомог-
ти 30 семінаристам і двом священикам, арештованим за те, що начебто намагалися 
навертати нехристиян. Речник місцевої єпископської ради зазначив, що такий напад 
ставить під великий сумнів релігійну свободу в переважно індуїстській Індії.

20 грудня з’явилося повідомлення про слова принца Уельського Чарльза, який 
«глибоко шокований» переслідуванням, якого християни зазнають на Близькому 
Сході. Він вважає, що християни Великобританії та решти світу не повинні сприймати 
свою релігійну свободу як належне.

Згідно з інформацією за 21 грудня, влада Єгипту вживає підвищених заходів без-
пеки перед Різдвяними святами в країні, побоюючись нових терористичних атак про-
ти місцевих християнських громад. Згідно з розпорядженням МВС АРЄ від 20 грудня, 
захист церков і місць зібрання християн здійснюватимуть 230 тисяч співробітників 
сил внутрішньої безпеки.
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Американський актор Стівен Болдвін розповів, що зіткнувся з переслідуваннями 
під час роботи в Голлівуді через те, що він є віруючим. За словами Болдвіна, багато хто 
зі сфери кіноіндустрії відмовляється з ним працювати, кажучи про нього «цей хлопець 
і його Біблія». Також його називають релігійним фріком.

24 грудня повідомлялося, що у Львові на площі Ринок чоловік поцупив із шопки 
перед Ратушею колиску із скульптурою Ісуса. Камера відеоспостереження зафіксува-
ла, як злодій ніс колиску з Ісусом в руках. Він зник у під’їзді будинку на площі Ринок. 
На місце викликали патрульну поліцію. Під час обшуку дому, в який увійшов чоловік 
із фігурою Ісуса, знайшли викрадену декорацію і врешті-решт повернули її на місце.

  ІСЛАМОЛОГ-ЄЗУЇТ: 
«МІГРАЦІЯ – ЦЕ СПЛАНОВАНЕ ВТОРГНЕННЯ»
«Найактивніша на сьогодні течія ісламу керується логікою завоювання. Вона хоче 

здобути весь світ, починаючи з Європи», – вважає отець-професор Самір Халіл Самір, 
єгипетський єзуїт й ісламолог. Він наголошує, що одним зі способів завоювання нині є 
розпалювання воєн, щоб по світу розійшлося якнайбільше мусульманських мігрантів 
і біженців. Таким чином, повільно, але успішно відбувається бажане захоплення.

«Не варто плекати ілюзії, це – заплановане вторгнення», – наголошує о. Самір, ба-
гаторічний професор Папського східного інституту.

В інтерв’ю для італійського видання він прокоментував нещодавнє рішення фло-
рентійської архієпархії надати мусульманам територію для побудови мечеті. Отець-
професор Самір визнав, що з боку Церкви це був жест братерства. Однак мусульма-
ни розглядають його інакше – як символ перемоги. Єгипетський єзуїт наголосив, що 
перед тим, як приймати таке рішення, християни Європи мали б просити поради у 
своїх братів, що живуть на Близькому Сході, чи колишніх мусульман, які прийняли 
хрещення і знають ісламську ментальність.

Отець-професор Самір зауважив, що нерозважливо погоджуватися на спорудження 
мечеті в Європі, не знаючи, хто її фінансуватиме. Зазвичай спонсором такого будівництва 
є Саудівська Аравія, яка сьогодні поширює в світі найбільш фанатичну версію ісламу й 
закликає до тероризму. Європа повинна робити висновки з того, що вже трапилося в Ін-
донезії. Колись ця країна була спокійною і поміркованою. Коли Саудівська Аравія почала 
будувати там мечеті, там розвинулися потужні антихристиянські тенденції.

Єзуїт-ісламолог вказав також на іншу практичну проблему, пов’язану з побудо-
вою мечетей поблизу християнських храмів. З мусульманських місць культу щодня 
лунає заклик до молитви арабською. «Дуже часто ці слова мають антихристиян-
ський зміст»,  – додає він. На думку отця-професора Саміра, ігнорування проблем, 
пов’язаних із ісламом, є однією з головних помилок сучасної Церкви на Заході. Він 
також наголосив, що європейське духовенство має передусім вчитися від християн, 
які мають особистий досвід співіснування з ісламом, а не від імамів, котрі брехливо 
заявляють, що іслам означає мир, інформує niedziela.pl.
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ЙОЗЕФ РАТЦІНГЕР: 
     «ЧОМУ Я СТАВ КАТОЛИКОМ»

Есе, написане 1971 року, 
за сім років до того,

як монсеньйор Ратцінгер 
став кардиналом

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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Роздумуючи про Католицьку Церкву, 
ми можемо порівняти її лише з місяцем не 
тільки на підставі зв’язку між місяцем та 
жінкою (як матір’ю), а й тому, що місяць 
не має свого власного світла. Він дістає 
світло від сонця, без якого запанувала би 
повна темрява. Місяць світить, але його 
світло йому не належить. Місячні зонди й 
астронавти побачили, що місяць є нічим 
іншим як кам’янистим пустирем, подібним 
до пустелі. Вони бачили скелі та піски, 
картину, яка вражаюче відрізняється від 
того образу, що склався у нас віддавна. 
Місяць сам по собі – це лише скелі й 
піски; але він відбиває світло. Хіба це не 
точний образ Церкви? Кожен, хто вивчає 
її та заглиблюється в неї, так само, як і 
на місяці, не відкриє нічого, крім пустелі, 
пісків та скель – людських слабкостей, 
що нагадують порох, камені, запустіння. 
Однак незаперечним є той факт, що навіть 
якщо вона є нічим іншим, як тільки пісками 
й камінням, то вона також, милістю 
Господньою, є Світлом. Я католик тому, що 
я вірю: зараз, як і в минулому, незалежно 
від нас, Господь підтримує Церкву, і ми 
не можемо перебувати при Ньому, не 
перебуваючи в Його Церкві. Я належу 
до Католицької Церкви, бо всупереч 
усьому я вірю, що це Його Церква, а 
не «наша». Це Церква, яка попри всі 
людські недосконалості, притаманні їй, 
приводить нас до Ісуса Христа. Тільки 
через Церкву я можу віднайти Його – 
живого і могутнього, присутнього тут і 
тепер. Без Церкви образ Христа розсіявся 
б, пішов прахом і щез. І що сталося б 
з людством, позбавленим Христа? Я 
перебуваю в Церкві з тих самих причин, з 
яких я є християнином: тому що людина не 
може вірувати в ізоляції. Віра можлива у 
спілкуванні з іншими віруючими. За самою 
своєю природою віра є силою єднальною. 

І віра ця має бути церковною, інакше це 
взагалі не віра. І подібно як одна людина 
вірує не в ізоляції, а тільки у спілкуванні 
з іншою, так само не може одна людина 
пояснити собі віру самими лише власними 
починами або вимислами. Я залишаюся 
в Церкві, бо вірю, що віра можлива 
тільки в Церкві, а не у протиставленні 
їй, справді необхідна людській істоті та 
світові. Я залишаюся в Церкві, бо тільки 
віра, яку дає нам Церква, спроможна 
врятувати людину. Великий ідеал нашого 
покоління – суспільство, вільне від тиранії, 
страждань і несправедливості. У цьому 
світі страждання походить не тільки 
від різниці у багатстві та владі. Є ті, хто 
хотів би примусити нас повірити, що ми 
можемо виявляти свої людські якості 
без володіння собою, без терпимості 
до оточення, не докладаючи зусиль 
для подолання труднощів. Нас хочуть 
переконати в тому, що необов’язково 
жертвувати чимось, аби вберегти ту 
згоду, якої ми досягаємо, так само як 
необов’язково з терпеливістю ставитися 
до постійної суперечності між тим, що 
є насправді, й тим, що могло б бути. 
Насправді ж людина може врятуватися 
тільки через Хрест і через прийняття 
своїх особистих страждань, так само як 
і страждань інших таких самих людей у 
світі, які осягають спасіння у Страстях 
Господніх. Тільки так людина може 
стати вільною. Всі інші «пропозиції 
кращої ціни» можуть завершитися лише 
крахом. Любов – це не тільки безоглядно 
милуватися. Єдино можливий шлях, 
щоби змінити людину в кращий бік, – це 
полюбити її істинною любов’ю, при цьому 
постійно переображуючи її з того, ким 
вона є, у того, ким вона може бути. Саме 
це і спроможна зробити Церква.

Джерело: christusimperat.org/uk
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ДЖИМ КЕВІЗЕЛ: «Я МОЛЮСЯ ЗА ТЕ, 
ЩОБ ТІ, ХТО ПЕРЕГЛЯНЕ НОВИЙ
ФІЛЬМ "ПАВЛО, АПОСТОЛ ХРИСТА", 
ЗМІНИЛИ СВОЄ ЖИТТЯ»

Актор, який зіграв роль Ісуса у фільмі «Страсті Христові», роз-
повів про виклики, що постають через виконання культових ролей, 
про те, чому благочестиві фільми часто є невдалими, а хороші філь-
ми часто не підходять для перегляду всією сім’єю.

Актори – виконавці культових ролей, часом шкодують про це, 
бо в певних випадках вони стають на перешкоді їхній подальшій 
кар’єрі. Джим Кевізел зізнався: Мел Ґібсон попереджав його, що 
роль Ісуса у фільмі «Страсті Христові» нашкодить його професійно-
му зростанню, але він зовсім не жалкує про те, що зіграв найбільш 
культову роль усіх часів.

Після цієї ролі Кевізел більше не брав участі у відомих голлівуд-
ських фільмах. Його резюме поповнилося участю в серіалі «Під-
озрюваний», трилері «Дежавю» та кількох інших не надто відомих 
стрічках.

Однак тепер, вперше після «Страстей Христових», Кевізел бере 
участь у фільмі, знятому на основі Біблії. Він грає роль святого єван-
гелиста Луки у фільмі «Павло, апостол Христа». Вихід фільму запла-
нований на 28 березня 2018 року.

Актор нещодавно дав інтерв’ю виданню «National Catholic 
Regіster».
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– Які відчуття у вас викликає повер-
нення до світу фільмів про Новий Завіт 
та Біблію?

– Головне, щоб був хороший матеріал – 
саме це стримувало мене від схожих ролей до 
«Страстей» і після них. І зрештою, з’явився ще 
один. Дуже важко знайти добрий сценарій.

Ще дуже важливо мати навколо себе 
хорошу команду. Так із кожним фільмом. 

Можна подумати собі: «Я б хотів зняти кіно 
про Другу світову війну», але якщо поганий 
продюсер, не найкращі декорації… Усе це 
є частиною успіху загальної картини.

Вступити у цей світ – зіграти роль Гос-
пода – це… Я не знав, як це зробити, і ска-
зав: «Я не збираюся грати роль Христа. Я 
хочу, щоб Він вів мене». Те ж саме з Лу-
кою, я дуже глибоко молюся.
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Нещодавно я дивився, як один із гравців 
«Даллас ковбойс» (команда з американсько-
го футболу, – пер.) зробив знак хреста перед 
тим, як кинутися в гру. Я думаю, що якщо на 
тебе на всій швидкості можуть налетіти су-
перники, відбудеться зіткнення, під час якого 
ти, цілком вірогідно, отримаєш травму, то ти 
повинен розуміти виклики, що стоять перед 
тобою. Те саме роблю я у своїх фільмах.

Я молюся за аудиторію – щоб те, що я читаю 
в сценарії, передалося особі, яка переглядає 
фільм у кінотеатрі, й щоб ця людина отримала 
можливість змінити своє життя. Коли граєш 
роль Ісуса, Луки чи Павла… актор повинен по-
ступитися дорогою. І саме про це я молюся.

– Виконуючи роль Ісуса, ви, очевид-
но, грали роль Того, Чий образ в голо-

ві і серці безлічі людей в усьому світі є 
дуже специфічним. У випадку святого 
Луки ви втілюєтеся в роль героя, якого 
ми пізнаємо в Новому Завіті, і то лише 
як автора, що пише про інших людей і є 
поза кадром. Тому святий Лука в нашій 
колективній уяві є менш означений, ніж 
святий Павло, а тим більше, ніж Ісус.

Чи ця невизначеність щодо особи спри-
чинила більше викликів у роботі над рол-
лю? Чи вона дала більше свободи? Чи і те, 
й те? А можливо, було якось по-іншому?

– Так, як ви кажете, невизначеність 
дуже ускладнює процес. Спочатку розмов-
ляєш із режисером – сценарій написав Ен-
дрю Гаятт. Я прочитав «Діяння апостолів» 
і почав то тут, то там розмірковувати над 
певними моментами; згодом пішов на літу-
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грію і молився, застановляючись над ними. 
А потім почав зважати особливо на те, як 
він писав, як Павло бачить Луку. Я почав 
проводити його перехресний аналіз, так 
виникало багато запитань до нього про це, 
й потрохи все почало складатися докупи.

Я роздумував над тим, що він був ліка-
рем, мав свій особливий стиль життя – він 
був здоровий, але все це покинув. Чому? 
Він бачив, як говорить Павло. Чи то Павло 
говорив, чи Христос промовляв через ньо-
го? Я думаю, що це був Христос, і це зміни-
ло його життя. Ось із чого я почав.

– Ви говорили про те, що відкинули 
багато сценаріїв на біблійну тематику. 
Очевидно, «Страсті Христові» були ана-
літичним фільмом, однак він ще мав ху-
дожню цілісність, що захопила не тільки 
тих, хто регулярно ходить до церкви, 
але й інших людей. Від того часу дуже 
мало християнських фільмів змогли 
стати такими ж провокативними, але 
більшість із них, якщо говорити м’яко, 
можуть проповідувати хіба церковному 
хору. А якщо говорити відверто, то зна-
чна частина з них – повний провал. Як 
ви думаєте, чому так?

– Що ж, є істина і є благодать. Можливо, 
багато років тому було забагато істини, й 
знімали лише один її бік, наприклад: «Зро-
биш щось погане – підеш до пекла». Вогонь 
і сірка відштовхнули багатьох людей. Сьо-
годні йдеться лише про благодать, і ні слова 
про істину. Це – сентиментальні помиї. Не 
йдеться про вибір: істина або благодать – 
потрібне і те, й те. Тому коли хтось береться 
за створення фільму, в нього – пробачте за 
вислів – добрий хлопець стає кращим, щоб 
врешті стати найкращим. Де тут поворот? 
Чи були ці хлопці грішниками?

А ще є люди, яких найбільше турбує 
таке: «У нас немає матюків; у нас немає 

того і того»… Подивіться «Список Шинд-
лера» чи «Рядового Раяна». Не може Том 
Генкс бігти по пляжу, викрикуючи: «Несіть 
свої … ср..ки сюди», поки інший чувак про-
стрілює йому голову. Ось що трапилося – 
це реальність гріха, і я її не пом’якшую.

Але й Голлівуд це також робить. Для при-
кладу, ти знімаєш кіно «Граф Монте-Крісто», 
а вони можуть не захотіти, щоб там була 
фраза «Бог дасть мені справедливість», 
тому усувають її зі сценарію. Але якщо ти 
хочеш зняти фільм за Александром Дюма, 
то мусиш вставити ту фразу назад. Якщо ми 
хочемо зняти «Граф Монте-Крісто», то муси-
мо робити це в дусі того, хто його написав. У 
сценаріях таке постійно трапляється.

Біблія – це живе слово, вона жива і ро-
бить те, чого хоче Бог, якщо ми не йдемо 
її шляхами. Так само відбувається під час 
зйомок фільмів – саме тому вони несуть 
у собі силу. Через це «Страсті Христові» 
мали влив не лише для християн, бо я вірю, 
що Господь не прийшов тільки заради хрис-
тиян – Він прийшов і для тих, хто не вірить.

– То чи буде цей фільм потужнішим, 
ніж більшість фільмів із жанру христи-
янських? Чи можете припустити, який 
рейтинг він отримає?

– Думаю, що, швидше за все, R (пере-
гляд до 17 років без супроводу батьків чи 
опікуна заборонено, – пер.). Цей фільм про 
те, що відбувалося насправді. Коли прочи-
таєш про ті жахливі речі, які робив Нерон, 
то що робити? Як їх показати? Чи не по-
казувати їх?.. Можливо, досить поговорити 
про них? Однак ми вирішили показати їх, 
як і в «Страстях Христових». Такою є ре-
альність. Але Ісус говорив: «Не бійтеся – Я 
завжди йду попереду вас; ви бачите в мені 
більше, ніж те, що є у світі».

Переклад: «Католицький оглядач» за матеріла-
ми National Catholic Regіster
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МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ
З ІСТОРІЇ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ ТА ЇЇ ОРДИНАРІЯ – 
ЄПИСКОПА ЙОСАФАТА КОЦИЛОВСЬКОГО, ЧСВВ

Наприкінці 2017 року, 27 грудня, у 
конференц-залі Будинку вчених ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 79) відбулася справді 
пам’ятна для багатьох науковців подія – 
захист кандидатської дисертації аспірантки 
Тетяни Горан «Перемишльська єпархія 
Греко-католицької церкви в українському 
національному русі Галичини (1919–1939)».

Мені разом із професором Олександром 
Лисенком із Києва (Інститут історії України 
НАН України) довелося – і вже не вперше – 
бути опонентом наукової праці такої 
тематики. 2016 року, в жовтні, я рецензував 
цікаву роботу сестри-мироносиці Андреї 
(в миру – Ольга Маслій) «Жіночі чернечі 
спільноти УГКЦ у Галичині (1946–1989 рр.)». 
Сама назва говорить про її значимість.

У травні 2017-го вагоме дисертаційне 
дослідження про Станиславівську єпархію 
у суспільному житті Галичини більш як за 
шістдесятирічний період успішно захистив 
Руслан Делятинський. (Про ці дві роботи я 
вже писав у «Місіонарі»: див. 2016 р. № 11; 
2017 № 7/8). І ось третя з черги поважна 
наукова праця, яку подала на захист молода 
дослідниця.

Усі три дисертації об’єднує насамперед 
те, що вони виконані на кафедрі історії 
України Прикарпатського університету, 
науковим керівником першої був професор 
Ігор Райківський, науковий керівник двох 
наступних – професор Ігор Пилипів. Це 
вже традиція, яка заслуговує похвали і 
продовження. 

Щодо роботи Тетяни Горан, то вона, як 
і дві попередні, не менш важлива, потрібна 
та оригінальна. І добре структурована. 
Так, історіографія поділена на три групи: 
публікації відповідно охоплюють три 
періоди: 1918–1945 роки, відтак 1946–1990 
і 1991–2016. Відповідно на частини, – а 
їх уже п’ять, – поділено огляд джерел, 
зокрема архівних матеріалів, серед яких – 
справи двох українських архівів і одного – 
польського, в Перемишлі.

Уже саме опрацювання та осмислення 
такого масиву літератури й джерел 
заслуговує високої оцінки. Це 377 назв, які 
обіймають 43 сторінки тексту.

Ґрунтовна обізнаність Тетяни Горан 
з історіографією та джерелами, а також 
продумана методологія, дали змогу всебічно, 
в історичній тяглості, пізнати минувшину та 
діяльність Перемишльської єпархії, а відтак 
створити комплексну працю. Бо, наголошує 
дисертантка, якщо перші публікації, розвідки 
про єпархію з’явилися в другій половині 
ХІХ ст., то «…історії міжвоєнного періоду 
єпархії присвячено лише поодинокі розвідки». 
На цьому тлі дисертація як синтетична, 
узагальнююча праця набуває ще більшого 
значення – і так само схвалення.

Це, можна сказати, перший позитив. 
Другий позитив – часові параметри. Вже 
в наступному розділі («Організаційна 
структура Перемиської греко-католицької 
єпархії») дисертантка виходить за рамки 
зазначеної теми і робить ретроспективний 
екскурс в історію постання та діяльності 
Перемишльської єпархії, починаючи від 
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ІХ ст., наголошуючи, що вже в ті давні 
часи, зокрема в XVII ст. і далі, ординарії 
єпархії були владиками україноцентричного 
спрямування. Завдяки такому екскурсові 
дослідження стало набагато об’ємнішим та 
логічно вмотивованим.

У міжвоєнному двадцятиріччі 
Перемишльська єпархія територіально 
(звісно, частково) охоплювала три 
воєводства: Львівське (43 деканати), 
Станиславівське – 5 і Краківське – теж 
5 (деканатів). До того ж тривала нова 
хвиля полонізації та латинізації 
краю, замінено етнотопонім 
«Східна Галичина» на 
«Східна Малопольща», 
етнонім 
«українець» – на 
давню назву 
«русин», щоб 
таким чином ще 
більше відділити 
західних 
українців 
від східних – 
наддніпрянських. 
Ситуація 
ускладнювалася 
тим, що після 
лихоліття Першої 
світової війни необхідно 
було відновлювати 
управлінсько-адміністративні органи 
єпархії, готувати кадри і т. д.

Третій розділ поділений на два 
підрозділи, перший із яких розповідає 
про «соціальний статус і матеріальне 
становище духовенства» та про «монаші 
чини та згромадження». Тут йдеться 
про діяльність студитів, редемптористів, 
сестер-мироносиць, служебниць, йосифіток, 
йосафаток, сестер св. Вінкентія, а 
найбільше – про отців василіян. Стосовно 
матеріального становища духовенства, то 
воно було вкрай важке. Замість допомоги 

від польської влади парохії сплачували 
непосильні податки.

Отже, в другому і третьому 
розділах йдеться головно про внутрішні 
адміністративно-управлінські та побутові 
проблеми єпархії, які, на мою думку, замало 
вписані в національний рух, нетісно пов’язані 
з ним. Бо як сформульована тема? – 
«Перемиська єпархія Греко-католицької 
церкви в українському національному русі 
Галичини». 

А що таке національний рух? Він 
складається з різних аспектів: 

економічно-кооперативного, 
історико-

просвітницького, 
мілітарного 

(січового), 
спортивно-
вишкільного, 
еміграційного; 
його складові: 
література, 
журналістика, 
театр, 
образотворче 

мистецтво, 
музика – всі 

ті чинники, які 
утверджують 

етнічну та християнську 
ідентичність, віру, готують до 

здобуття політичної незалежності. І тут 
Церква відіграє провідну консолідуючу роль. 

Поза тим, у міжвоєнне двадцятиріччя в 
Галичині активно діяли Українська військова 
організація (УВО), потім Організація 
українських націоналістів (ОУН), різні 
секти, москвофільські, радянофільські та 
інші деструктивні організації. Суперечлива 
суспільно-політична палітра! Одначе про 
неї, зокрема про УВО та ОУН, про атентати, 
пацифікацію, суди, Голодомор у Великій 
Україні, сказано дуже мало або згадано 
принагідно. 

Чимало 
священиків єпархії 

в період Першої світової війни 
служили в Легіоні УСС та в УГА – 

і їхня роль 
у духовно-релігійному 

та національному житті 
особливо важлива 
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На тлі підрозділу про національний рух 
у співвідношенні з духовно-просвітницькою 
діяльністю єпархії дисертація була б ще 
об’ємнішою та цікавішою. Щоправда, 
зазначені упущення до певної міри 
компенсує четвертий розділ під назвою 
«Греко-католицьке духовенство в суспільно-
політичному та культурному житті краю».

«Репресивна політика польського 
уряду не зупинила прагнення українців 
до незалежності, – наголошує Тетяна 
Горан. – ГКЦ не могла відкрито займатися 
політичною діяльністю, тому суспільну 
роботу проводила через підтримку 
українських культурно-просвітницьких 
установ та організацій». Цими осередками 
були читальні «Просвіти», різні кооперативи, 
гуртки, товариства, братства (як, скажімо, 
братства тверезості). 

Чимало священиків єпархії в період 
Першої світової війни служили в Легіоні УСС 
та в УГА – і їхня роль у духовно-релігійному 
та національному житті особливо важлива. 
Тетяна Горан наводить імена багатьох 
душпастирів, які пройшли бойовий вишкіл, 
а тепер вірно служили пастві, вшановували 
полеглих борців за Україну, святкували 
річниці Листопадового чину, співпрацювали 
з УНДО, навіть були членами цього 
Українського національно-демократичного 
об’єднання.

І добре, що, на відміну від 
Станиславівського єпископа, Йосафат 
Коциловський не забороняв духівництву 
брати участь у національно-культурному 
та економічному житті краю. Нагадаю: 
владика Йосафат був василіянином, 
причому вступив до Чину після 
славнозвісної Добромильської реформи 
(1882–1904). Закономірно, що найбільше 
сторінок дисертантка присвячує василіянам 
і василіянкам – і знову ж таки, вдало 
вдається до ретроспекції, зокрема наводить 
факти, що 1914 р. в єпархії діяло сім 
василіянських монастирів, 1928 р. їх було 

вже одинадцять, а 1930-го – майже стільки, 
як до Першої світової війни, тобто вісім. 
Варто було пояснити, чому зникли три інші 
монастирі.

Так само вважаю, що постать єпископа 
Коциловського висвітлена недостатньо. 
Звісно, дисертантка подає його біографічні 
дані, час від часу, в міру потреби, аналізує 
наміри та дії владики, не завжди вдалі. 
У лютому 1934 р. створено окрему 
Апостольську адміністрацію, до єпархії 
відійшло 9 деканатів, «які об’єднували 
111 парафій та 11 незалежних вікаріатів».

Створення ААЛ, вважає Тетяна Горан, 
«було зумовлене суспільно-політичними і 
міжконфесійними процесами в Галичині 
1900–1930-х років. Не останню роль, на 
нашу думку, в цьому процесі відіграв 
єпископ Й. Коциловський, який увів 
целібат для Перемишльської єпархії, чим 
спровокував перехід частини духовенства 
на православ’я».

Справді, розв’язувати проблему целібату 
греко-католицьких священиків, як і питання 
обрядовості в міжвоєнне двадцятиріччя, 
було не на часі. Україна не мала ще своєї 
держави – і замість об’єднувати суспільство, 
суперечки розбивали його. Зрештою, одна з 
особливостей, які різнили греко-католицьке 
духовенство від римо-католицького, 
було право уніятів, згідно з умовами 
Берестейської унії, перед висвяченням 
одружуватися.

Траплялися й інші помилки 
Перемишльського єпископа, як-от заборона 
відзначати 10-річчя смерті Івана Франка, 
бо він, мовляв, вороже ставився до релігії 
та Церкви, тоді як Митрополит Андрей 
Шептицький був протилежної думки.

І все ж окремі непорозуміння не в змозі 
затьмарити величну постать видатного 
ординарія, який наново організовував і 
провадив єпархію в надзвичайно важкий 
час – аж до окупації Галичини новими, 
червоними, завойовниками.
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Від себе додам, що Коциловський 
передбачив цю нову окупацію Галичини. 
Єпископ дуже любив Крехів, де 1911 р. 
відбував новіціят. Відтоді Крехів, – а він 
належав до Перемишльської єпархії, – 
стає для нього, як він казав, «духовним 
Назаретом». Практично не було такого 
відпусту, аби він не приїхав сюди. Як писав 
1 липня 1953 р. о. Іриней Назарко, ЧСВВ, у 
журналі «Світло» (ця стаття в дисертаційній 
бібліографії не зафіксована), кожний приїзд 
преосвященного «ставав справжньою 
релігійною маніфестацією. Нарід вітав 
свого владику направду щиро й з дитинною 
любов’ю. Далеко поза монастир виїздила 

кінна бандерія, лунали пісні, нісся гомін 
дзвонів, а діти кидали владиці цвіти під 
ноги». А дівчатка (це вже розповідала мені 
очевидиця із сусіднього села Фійни) були 
в білих сукнях, на голові мали віночки… 
Владику також вітали пострілами з моздирів. 
Цікаво зазначити, що на відпусті 1937 року 
Коциловський уперше промовляв у 
мікрофон – і його проповідь через голосники 
на стовпах чули тисячі прочан…

І ще промовистий епізод – зі спогаду 
тієї самої очевидиці, яка тоді була ще 
зовсім малою. 19 серпня 1939 р. на свято 
Преображення до мирян вийшов отець 
«високий» (це був владика Йосафат) і 
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сказав, що наближається комуна – і чи 
будуть миряни вірні Церкві? Хто за це? І всі 
підняли руки. У Коциловського виступили 
сльози на очах… 

Так, Коциловський передбачив 
московську окупацію Галичини, але не 
міг передбачити своєї трагічної долі. Він 
мріяв знайти останній спочинок саме 
в улюбленому Крехові. Тут, на 
монастирськім цвинтарі, 
споруджували для нього 
капличку, де мали 
«бути зложені його 
тлінні останки». 
Але прийшли 
перші совіти, 
потім другі, 
владику 
заарештували, 
ув’язнили – і 
він упокоївся 
в зовсім 
іншому місці: 
в селі Чапаєвка 
під Києвом. Його 
капличка в Крехові – 
це тепер перша стація 
Хресної Дороги. А вітражі в 
церкві, які він фундував (а перед 
тим – його батько), дотепер милують око 
прихожан.

27 червня 2001 р. у Львові, під час 
візиту в Україну Івана Павла ІІ, ординарій 
Перемишльської єпархії був проголошений 
блаженним.

Повертаючись до роботи Тетяни Горан, 
зазначу, що окремі зауваження, а точніше – 
поради, не можуть вплинути на загально 
позитивну оцінку її наукового дослідження, 
тим більше, що додатки великого обсягу, 
вміщені наприкінці, доповнюють або 
уточнюють текстову частину дисертації, 
як, зрештою, і вкраплені в текст відомості 
про кількість деканатів, парафій, церков і 
священиків у єпархії; статистика парохів 

одружених і неодружених, вдівців, причому 
в порівнянні з єпархією Станиславівською; 
наведено навіть цифри сектантів по 
деканатах, а також конфесійна приналежність 
різних національних меншин краю.

Тобто про духовно-національну 
діяльність Перемишльської єпархії в 
міжвоєнний період наша молода дослідниця 

розповіла фахово, аргументовано, 
заповнивши таким чином ще 

одну прогалину в історії 
УГКЦ. Треба також 

відзначити не суху, 
заплутану, а 

живу мову цієї 
наукової праці, 
її динамічний 
стиль. А тому 
всі члени 
Вченої ради 
проголосували 
за присудження 

Тетяні Горан 
наукового ступеня 

кандидат історичних 
наук.
Так само одностайно 

схвалили вони й наступну 
працю, яку після Тетяни Горан 

захищала Іванна Гавриш. Тема дисертації – 
«Станиславівська єпархія УГКЦ у період 
підпілля (1946–1989 рр.)», науковий 
керівник – доцент Андрій Королько. 
Опоненти – професор Микола Литвин, 
директор Інституту українознавства ім. 
Івана Крип’якевича НАН України (Львів) і 
доцент Наталія Концур-Карабінович з Івано-
Франківського національного технічного 
університету нафти і газу.

Так що, як бачимо, скарбниця наукових 
здобутків УГКЦ постійно поповнюється. 

Петро ШКРАБ’ЮК, 
доктор історичних наук, 

 старший науковий співробітник 
Інституту українознавства

ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів

27 червня 
2001 р. у Львові, 

під час візиту в Україну 
Івана Павла ІІ, ординарій 
Перемишльської єпархії 

був проголошений 
блаженним



33WWW.MISIONAR.IN.UA

ВІРА Й КУЛЬТУРА

МАТІНКА
Матінка Марія Непорочна належить до 

згромадження сестер Воплоченого Слова.Її 
глобальна місія – євангелізувати, тобто нести 
добру звістку в суспільство. Конкретно – 
допомагати одиноким матерям, яким 
нікуди йти. У свої 28 вже рік вона працює 
настоятелькою Будинку матері й дитини 
в селі Горохолина на Івано-Франківщині. 
Цей будинок – частина Містечка милосердя 
св. Миколая. Будівлю розміром у три поверхи 
їм подарували благодійники. Всередині побут 
вже облаштували, тепер чекають на кошти 
для ремонту фасаду. Купують продукти 
та оплачують комунальні послуги також із 
пожертв – як самі кажуть, – завдяки Божому 
Провидінню. Матері, які опинилися у кризових 
життєвих ситуаціях, перебувають тут стільки, 
скільки треба – від тижня до кількох років. 
Сестри допомагають у вихованні дітей.

Єдина вимога – жінки мають погодитися 
з усталеними правилами та розпорядком. 
Жодна з них не позбавлена батьківських 
прав, тож несе відповідальність за своїх 
дітей самостійно.

– Найважче – навчити маму бути 
мамою. Щоб вони не розслаблялися, 
мовляв, це можуть зробити сестри. Так, ми 
можемо, – розповідає Матінка. – Але коли 
діти прибігають і хваляться своїми успіхами, 
то ми наполягаємо: «Йди скажи мамі».Одна 
справа, коли за відмінну оцінку її похвалить 
монахиня. А інша – коли це зробить мама. 
Увага мами має особливу цінність.

ЖОДНА З ТУТЕШНІХ МАТЕРІВ 
НЕ ПОЗБАВЛЕНА БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ, 
ТОЖ САМА НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА СВОЇХ ДІТЕЙ САМОСТІЙНО

У їдальні за першим столом сидять 
матері з наймолодшими, за другим – 
школярики, а третій – для сестер і гостей.

Перед обідом Матінка допомагає 
приготувати все для трапези: на кожен стіл 
підбирає однакові тарілки і чашки, викладає 
рівно ложки і виделки, перевіряє наявність 
серветок. Наголошує – важливо творити 
сімейну атмосферу.

НАВЧАТИ(СЯ) МАТЕРИНСТВА
ЯК МОНАХИНІ ДОПОМАГАЮТЬ ТИМ, 
ХТО НА ДІТЕЙ НЕ ЧЕКАВ...

Коли брат Надії розповів про своє покликання, мама була 
шокована: «Як в монастир підеш? Я хочу мати внуків». Брат їй на те 
відповів просто – «Будете мати внуків по всьому світу».

Дванадцятирічна Надійка дивилася на брата і теж хотіла в 
монастир. Її захоплювати ці, здавалося, завжди усміхнені люди у 
чорному вбранні. За сім років вона наважиться розповісти про це 
батькам. Ще вісім – і Надія стане сестрою Марією, складе вічні обіти 
та виховуватиме зграю не своїх дітей.
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– Ми одразу попереджаємо: це не 
гуртожиток, де можна зачинитися у своїй 
кімнатці. До нас часто потрапляють жінки, 
які не планували ставати мамами. І для 
того, щоб справитися зі стресом і навчитися 
материнства, їм треба спілкуватися з іншими.

Матінка пояснює – тут ніхто нікого не 
засуджує. Насамперед сестри борються за 
життя. Визнають, діти поза шлюбом – це гріх, але 
вони не винні в тому. Батьки дають тіло, а душу – 
Бог, тож тільки Він має право її забирати.

ТУТ ВИЗНАЮТЬ, ДІТИ ПОЗА ШЛЮБОМ – 
ЦЕ ГРІХ, АЛЕ ВОНИ НЕ ВИННІ В ТОМУ

– Поставимо себе на місце тієї дитини: 
чи хотіли би ми, щоб батьки нас в лоні 

вбили? Звісно, ми не пропагуємо життя 
поза шлюбом, – наголошує настоятелька. – 
Навпаки – говоримо про подружжя і 
вболіваємо, щоб вони створювали сім’ї.

Зараз у Будинку матері й дитини 
проживає троє сестер і семеро матерів з 
дітьми. Ще двоє поки не можуть забрати 
своїх дітей з Будинку, тож живуть окремо, 
поки їхні діти – тут. Одна лікується від 
алкогольної залежності, інша – мешкає з 
новим чоловіком і готує для дітей потрібні 
умови проживання.

– Та мама має двох хлопчиків від різних 
чоловіків. Як господиня – дуже добра, але 
має розумові відхилення і важкий життєвий 
шлях – після інтернату 10 років жила на 
вулиці та залежна від чоловіків.
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Вона ще трималася, коли була тут. Сама 
зізнавалася, що краще себе почуває, коли 
молиться і сповідається.

Соціальна служба поставила вимоги: 
дитині необхідне окреме ліжко, стіл для 
навчання, вода в хаті, опалення, вільний 
доступ до школи і лікарні. Сподіваємося, 
вона впорається.

ЧАСТО СЮДИ ПОТРАПЛЯЮТЬ ЖІНКИ, ЯКІ НЕ 
ПЛАНУВАЛИ СТАВАТИ МАМАМИ

– О, Максимчик! – звертається Матінка 
до хлопчика, голова якого визирає з-за 
дверей. – Ви прибираєте?

– Та, я по віник прийшов.
– Максим вже ходить до п’ятого класу, а 

Едик – до третього. Це діти жінки, про яку я щойно 
розповідала. В нас хлопчики можуть перебувати 
тільки до 12 років, бо в них починається 
підлітковий період, та й, окрім маминої опіки, вони 
потребують чоловічого плеча.

ЗАРАЗ У БУДИНКУ МАТЕРІ Й ДИТИНИ ПРОЖИВАЄ 
ТРОЄ СЕСТЕР І СЕМЕРО МАТЕРІВ З ДІТЬМИ

Нашу розмову слухає, але не чує, 
Яна (імена героїв змінено, – авт.). Попри 
відсутність слуху та певні розумові 
порушення не відпускає сина ні на хвилинку.

Ніхто з мешканців Будинку милосердя 
не знає мови жестів, тож для спілкування 
з Яною виробили свою систему знаків. 
Наприклад, провести долонею по обличчю – 
це дякувати, кругові рухи руками одна над 
одною в повітрі – говорити з сестрою у Skype. 

Якщо порозумітись не вдається, Яна пише 
на аркуші, виводить букви пальцями по поверхні, 
або просто бере за руку, веде і показує.

Зараз Яна намагається пояснити, що 
хоче поговорити з бабусею. Для цього 
Матінка має написати бабусі повідомлення. 
Монахиня терпеливо і наполегливо 
намагається словами, жестами і телефоном 
пояснити Яні, що зробить це потім.

– Вона добра, і дуже любить малого, – 
говорить Матінка зі світлим захопленням. – Одного 
дня вона тут внизу прибирала, раптом підняла 
голову і наче прислухається. Тут я чую – малий 
починає скиглити. Ще не встигла їй того сказати, 
як вона кинула віник і побігла. Дивовижно!

ВЕСІЛЛЯ З БОГОМ
Батьки Надії після одруження довго не 

могли мати дітей. А після поїздки в Почаїв 
Бог благословив аж на п’ятьох. Двох, 
щоправда, згодом забрав собі.

– Добре пам’ятаю той вечір. На третій 
день Різдва, 9 січня, ми з молоддю ходили 
вертепом, відвідували одні одних. І коли ми 
зі старшою сестрою повернулися додому, я 
розказала родині, що йду в монастир.

Мама спочатку сильно плакала, 
але прийняла мій вибір. Батькам важко 
відпускати дитину навіть заміж, що вже 
говорити про монастир?

Але вони розуміли, що не можуть відмовити 
Богові – Він так багато для нас зробив.

З ДИТИНСТВА НАДІЯ ХОДИЛА НА КАТЕХИЗАЦІЮ, 
ПОТІМ – ДО МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДИ ПРИ 

ЦЕРКВІ, ЗНАЛАСЯ ІЗ СЕСТРАМИ

Мама дівчини брала активну участь в 
організації дитячих таборів, куховарила там. Тож 
розуміла, куди йде її дочка, але свою дитину 
завжди важче пожертвувати, аніж чужу.

– На Закарпатті є аспірантат, де 
неповнолітнім можна жити з монахинями з 
дозволу батьків. Я дуже туди хотіла. І хоча мій 
старший брат уже був в монастирі, я сумнівалася, 
що мене відпустять. Куди мене таку малу? Тож 
навіть нічого не говорила ні сестрам, ні батькам.

В старшій школі думала: «Може, це 
просто захоплення? Ще університет закінчу, 
а там подивимось».

Надія таки вступила до івано-
франківського університету на факультет 
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дошкільної освіти, але думки про монастир її не 
полишали. Після духовних вправ, де молилася 
наодинці з Богом, вирішила остаточно: 
відкладати більше не можна. На другому курсі 
пішла на кандидатуру в новіціат (місце, де 
дівчата готуються стати монахинями).

В університеті на півроку взяла вільне 
відвідування, потім – академвідпустку, 
а опісля – забрала документи. Реакція 
одногрупників була передбачуваною. Деякі 
думали, що дівчина просто не хоче ходити 
на пари, інші – що Надія носить під серцем 
дитину і прикривається монастирем. Треті ж 
припускали, що в сім’ї дівчини сталася якась 
трагедія, скажімо, вигнали з дому.

– Це було смішно. Ти розумієш, що 
Бог тобі дає таку ласку, а світ думає, що в 
монахи йдуть, коли тебе хтось покинув. Таке 
враження, що в монастирі лише сліпі й криві, 
я не хочу нікого образити.

Мамі дівчини також закидали, як вона – 
жінка й мати – могла таке дозволити: 
мовляв, Надію зазомбували чи закодували.

– Для світу це дико і не зрозуміло, але 
це добре! Бо це означає, що ми вибрали 
правильну дорогу, – розмірковує Матінка. – 
Перших християн також переслідували. 
Переслідували, бо не розуміли.

Я ніколи не критикую і не осуджую, 
вони просто не усвідомлюють, що можна 
жити обітом чистоти, не виходити заміж, не 
шукати пригод, бути убогим і покірним.

«Чому я маю слухатись? Хіба це не 
суперечить моїй волі?» – запитують. 
Ні, не суперечить, тому що воля – це не 
вседозволеність. Це не вибір між добром і 
злом, а між добром і більшим добром.

БІЛА СУКНЯ, ВІНОЧОК І ОБРУЧКА ЯК СИМВОЛИ 
ВІЧНОГО НАРЕЧЕНСТВА. ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИРІЧНА 

НАДІЯ СКЛАЛА КЛЯТВУ ЧИСТОТИ, УБОГОСТІ ТА 
ПОСЛУХУ І ПРИЙНЯЛА НОВЕ ІМ’Я

Потім вона поїде до Італії на навчання 
в Католицькій академії.На першу 
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місію вирушить в новіціат допомагати 
настоятельці.

А через рік сама стане настоятелькою в 
Тернопільському Домі милосердя для старших 
жінок, ще через рік – тут в Горохолині.

– Я не можу сказати, де краще чи легше. 
Ти маєш бути готовим до всього. Наприклад, 
у Домі милосердя для старших жінок в будь-
який момент хтось міг відійти у кращий світ. 
Але поки я була там, ніхто не помер.

А потім мене перевели до матерів з 
маленькими дітьми. Тут же найменше 
сподіваєшся на таке, аж раптом помирає 
новонароджений хлопчик, – скрушно 
пригадує Матінка.

СВОЯ ІСТОРІЯ
– Ігорчик, Христинка, Христинка, 

Евелінка, Максим, Володя, Едуард, Богдан, – 
Марта перебирає сардельки руками, 
рахуючи потрібну кількість. Відрізає, кладе в 
киплячу воду.

Марта приїхала сюди, коли її дочці 
було сім днів. Тепер вони чекають, 
ось-ось проріжеться перший зуб. Асі – 
півроку, Марті – двадцять один. Дівчина 
чорноволоса і смаглява. За освітою вона 
палітурник і оператор комп’ютерного набору. 
Після закінчення училища працювала в 
супермаркеті, бувало, по кілька діб поспіль.

Матінка розповідає, що Марта має 
квартиру в Новому Роздолі, але та в 
жахливому стані. Минулого року держава 
виділила кошти на косметичний ремонт у 
помешканнях дітей-сиріт, але вже півроку 
терміни того ремонту переносяться. Тож 
Марта чекає в Будинку матері й дитини.

Марті – двадцять один, раніше вона 
нічого не вміла, а тепер навіть пиріжки пече

– З іншого боку, що самій робити в місті. 
А тут і швидше час минає, і коли похвалять 
тебе за смачний обід, уже приємно, – 
зізнається.

О шостій ранку треба вставати – 
готувати сніданок. Діти збираються 
до школи. О сьомій п’ятдесят автобус 
їх забирає. Далі – снідають матері, 
потім – сестри, адже о 9-й починається 
богослужіння.

Матері не зобов’язані щодня бути 
в церкві, але в неділю та свята – так. 
Якщо потрапляють сюди нехрещені – 
приймають тайну хрещення, якщо ніколи не 
сповідалися – готуються до сповіді.

– На перший час сестри нас 
підстраховували, бо розуміли, як важко нам 
призвичаїтись. А потім виробився графік. 
Тепер я прокидаюсь найраніше і буджу 
інших матерів. Бо так хвилююсь, щоб діти не 
пішли голодними до школи, – каже Марта.

Хазяйнувати вона вчилась з азів. 
Спершу варила овочеві супи для матерів, 
які годують грудним молоком. А тепер вона 
з легкістю готує тісто для пиріжків, ліпить 
вареники чи пельмені. Зізнається, якщо 
дочка спокійна, то на кухні працюється 
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з радістю. Втомлює хіба те, що готувати 
доводиться на велику кількість людей.

– Я – людина, яка нічого не вміла, а 
тепер допомагаю іншим та ще й відповідаю 
за кухню. Приймаю і видаю продукти, 
прибираю, тримаю ключі від складу, – 
пишається Марта.

Кожна мама має обов’язок і щодня 
прибирає закріплену за нею територію. Одна 
миє сходи, друга – коридор, третя – певну 
кімнату. Усі, крім того, чергують на кухні.

Сьогодні на вечерю – піца. У 
згромадженні Воплоченого Слова по всьому 
світу в суботній вечір готують піцу. До 
страви треба ще докупити продуктів, тож 
разом збираємося в магазин.

Марта приміряє на Асю кілька 
костюмчиків і вибирає той, що сидить 
найкраще, хапає з ліжка плед, накидає на 
себе куртку, не застібаючи її.

ДО СТРАВИ ТРЕБА ЩЕ ДОКУПИТИ ПРОДУКТІВ, 
ТОЖ РАЗОМ ЙДЕМО В МАГАЗИН

Дорогою згадує дитинство:
– Тато їздив на заробітки, а мама 

була з нами. В один момент їй стало з 
трьома важко і вона намагалася забутись 
в алкоголі. Важко... наче ми якісь мішки з 
картоплею. Відмовилась від нас.

Марті тоді було не більше року, сестрам 
Христині і Софії – два з половиною і чотири. 
Наймолодша саме хворіла, а тому всіх трьох 
дівчат забрали в лікарню.

Потім тато віддав їх у львівський 
дитячий будинок, далі потрапили в обласний 
санаторій. Мама зникла.

– Тато наш з Туркменістану, а мама... 
Мені говорили, що вона з Одеси. Хоча на 
фото вона не дуже схожа на українку. Я 
лише знаю ім’я. І все.

З батьком Асі Марта мала стосунки 
півроку. Потім він пішов в армію, бо там 
«платять великі гроші, і робити сильно не 
треба», хоча виявилось зовсім по-іншому.

Коли Марта дізналась, що носить під 
серцем дитину, він заборонив і думати про 
аборт, але дуже скоро зрікся своїх слів.
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При запитаннях про хлопця Марта 
ніяковіє, голосно сміється, потім бере себе в 
руки і розповідає:

– Я чекала, а від нього ні звістки. 
За деякий час дзвоню ще раз і чую: «Я 
одружуюсь, не ламай мені життя». Дитині 
вже півроку, а його рідні навіть не знають, 
що мають внучку, племінницю.

Я була на сьомому місяці вагітності, коли 
він розписувався. А нещодавно чула, що уже 
розійшовся. Недовго потішився.

Я не вимагаю аліментів. Не цікаво – до 
побачення. Під час вагітності у мене були 
страшні проблеми з нирками. Плакала, бо 
була загроза не народити. Він обіцяв передати 
гроші на лікування – чекаю до сьогодні.

Якщо до літа відремонтують квартиру, 
Марта планує піти вчитися, бо сироти мають 
можливість до 23 років вільно здобувати вищу 
освіту і отримувати стипендію. А тих грошей, 
що виділяються на дитину, вистачить хіба на 
памперси і кашу, жаліється дівчина.

В кожної мами тут своя така ж, але інша, 
історія. Чоловік Божени після народження 
дитини потрапив до в’язниці. Вероніка 
народила у 12-річному віці, батько невідомий. 
В гуртожиток для глухонімих Яну з дитиною 
не пустили, а з хлопцем у неї не склалося.

– Та тут у всіх з ними не склалося, – 
підсумовує Марта.

НЕ СОЦІАЛЬНІ 
ПРАЦІВНИКИ
– Пиши, пиши. П’ятдесят шість. – ...шість… – 

Відняти – сорок два-а. – ...два-а-а… – Поділити 
на сім. Дорі-і-івнює. – ...рівнює… П`ятдесят! – 
Так, добре, тільки не поспішай. Бо ти 
карлюкаєш, коли поспішаєш. Так, Івасику? Іван 
переводить мову: – Матінко, а казали, що в 
понеділок будуть роздавати призи. – Та-а-ак, 
будуть нагороди: одна за навчання, а друга для 
тих, хто не запізнюється на молитву і чемний 
в капличці.
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Матінка старається приділити увагу 
кожній дитині, почути кожне прохання, 
відреагувати на кожну скаргу.

Зізнається, з одного боку – це велика 
жертва, з другого – радість. Але головна її 
місія, каже, – любити Ісуса Христа.

Навіть на обручці вона викарбувала собі 
таке гасло, щоб своєю людською природою 
це не забути. Бо як казала Мати Тереза, 
«Монахи – не соціальні працівники, а слуги 
Христові».

– Коли брат говорив про внуків, мама не 
зрозуміла, що він мав на увазі. Аж тоді, коли 
складав вічні обіти в Італії (а це було через 
вісім років), вона збагнула. Як? Семінаристи, 
отці і монахи з різних країн – всі її кликали 
«мамо».

У Будинку матері й дитини, пояснює 
Матінка, своє материнство монахиня мусить 
віддати чужим дітям. Але водночас рідна мама 
для них має залишитись на першому місці.

– Материнські почуття – це природно. 
Монахиня є жінкою і мамою. Маємо місію 
передати це духовне материнство і дітям, і 
матерям.

Кажуть, монахині не народжують дітей, 
отже, не знають як це – бути мамою. Якщо 
хтось так думає, нехай приїде до нас і 
подивиться.

Піца готова, повечеряли, можна і 
мультфільм подивитись. У невеликій дитячій 
ігровій вмістився десяток людей: сестри, 
мами, діти. Хто на кріслі, хто на підлозі, хто 
на іграшку вмостився.

У НЕВЕЛИКІЙ ДИТЯЧІЙ ІГРОВІЙ ВМІСТИВСЯ 
ДЕСЯТОК ЛЮДЕЙ: СЕСТРИ, МАМИ, ДІТИ

Матінка бере на коліна Данилка, 
пригощає солодощами із великого пакета.

– Я дуже люблю дітей. Я була свідома 
того, що своїх ніколи мати не буду, але ось 
бачите, Бог мені дав багато дітей. Духовних. І 
маленьких, і старших, і дорослих. Це непросто 
прийняти і зрозуміти, але навіть мої батьки 
є мені духовними дітьми, – розтікається в 
усмішці і змовницьки додає: – Треба бути в 
монастирі, щоб знати такі секрети.

Ярина СЕМЧИШИН,  «УП.Життя»

Світлини: Христина МАНЮХ

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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Коли Мати Тереза помирала, її запитали, 
чи були в її житті вихідні або свята. Вона 
відповіла: «Так! У мене щодня – свято!» 
Пригадується документальний фільм, 
у якому худенька маленька бабуся 
швидкими ловкими рухами ретельно мила 
і чистила кімнати, де на металевих ліжках 
корчилися дитячі напівтрупики, від одного 
вигляду яких кров застигала в жилах. 
В одного журналіста, який спостерігав 
за клопотами Матері Терези та сестер 
її ордену Милосердя біля прокажених, 
хворих і вмираючих, вирвалося: «Я б і за 
мільйон доларів цього не зробив!» «За 
мільйон і я б не зробила, – відповіла Мати 
Тереза, – тільки безплатно! З любові до 
Христа!» У покинутій будівлі серед куп 
сміття вона заснувала школу для нікому 
не потрібних дітей – немовлят зі смітників, 
маленьких інвалідів та сиріт, що поклало 
початок системі дитячих притулків ордену 
Милосердя. 

Однак її подвижництво не обмежилося 
дітьми вулиці та організацією шкіл. Вона 
взяла на себе місію допомагати вмираючим. 
Перша жінка, яку Мати Тереза підібрала 
просто на залитій помиями бруківці, була 
обгризена щурами і мурахами, але ще жива. 
Жодна лікарня не хотіла її приймати, однак 
Мати Тереза не відступилася й заявила, 
що не покине нещасну, поки та не помре. 
У Калькутті сотні бідняків помирають 
просто неба, на вулицях, і звістка про 
блаженну монахиню, яка кудись стягує 
помираючих безхатченків, дісталася 
міських властей. Муніципалітет виділив 
їй порожній храм, присвячений індійській 
богині Калі, й у велетенському приміщенні, 
де колись тримали жертовних тварин, 
розташувалися вмираючі бідняки. Там виник 
«Дім для помираючих», де приреченого 

на смерть бідняка оточували любов’ю і 
турботою, аби він міг завершити свої дні 
гідно. Зворушені любов’ю Матері Терези, 
сюди стікалися благодійники з усього світу, 
і вони тут мали певність, що їхні гроші 
справді потраплять до потребуючих. Їй 
казали: «Ви лікуєте наслідок, а не причину. 
Ви затикаєте дірки. Ваш труд потопає в 
океані проблем, які можуть бути вирішені 
лише спільними зусиллями на державному 
рівні». Вона не сприймала таку критику і 
вважала, що діє у повній відповідності до 
букви й духу Писання, де Христос сказав: 
«Я був голодний – і ви Мене нагодували; 
Я був спраглий – і ви Мене напоїли; був 
чужинцем, і ви прийняли Мене, був нагий, і 
ви одягнули Мене, був хворий, і ви відвідали 
Мене, був у в’язниці, і ви прийшли до 
Мене». І тому, видужуючи в лікарні після 
чергового інфаркту, у своєму щоденнику 
вона писала: «Що для мене Ісус?… Ісус – 
це…» І далі – вражаючий перелік: «Слово, 
яке треба вимовити. Світло, любов,мир… 
Ісус – голодний, якого потрібно нагодувати, 
спраглий… бездомний. Хворий. Самотній! 
Небажаний! Прокажений! Жебрак! Сліпий! 
Каліка! Ув’язнений!» – І, що вже геть дивне: 
«Ісус – це людина із зачерствілим серцем, 
якій треба допомогти його пом’якшити». 

Притулки, лікарні, лепрозорії були потім, 
а на початку свого шляху вона страждала 
від самотності, й попервах їй доводилося 
лягати спати голодною. Але вже за три роки, 
1949 р., як і належить великим починанням, 
до неї приєдналися 12 послідовниць, 
головно її попередні учениці, а 1950 року 
орден Місіонерок Любові був визнаний 
Римом. Життя цих добровольців складне й 
одноманітне. Їхня власність – сарі, сандалії 
та худий матрац. Їхнє життя – це чудеса 
терпіння й витривалості, безкінечний тренінг 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

МАТИ ТЕРЕЗА: МАЛОВІДОМІ ФАКТИ
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любові, який починається о 4-й ранку з 
молитви Франциска Ассізького: Господи, 
дай мені сил Утішати, а не бути втішеним, 
Розуміти, а не бути сприйнятим, Любити, 
а не бути любимим… Бо віддаючи, ми 
отримуємо, І прощаючи, дістаємо прощення. 
Те, що починалося як орден із 12 осіб, зараз 
налічує 300 тис. людей, які працюють у 
80 країнах світу, займаючись там дитячими 
будинками, клініками для лікування СНІДу, 
лепрозоріями. 1979 року Мати Тереза була 
нагороджена Нобелівською премією миру. 
Приймаючи цю нагороду в ім’я «небажаних, 
нелюбимих і не приголублених», вона 
була вбрана в те саме сарі, яке було на 
ній у день заснування ордену. А засоби, 

які мали бути витрачені на бенкет, вона 
попросила переказати «моїм людям». Полем 
її діяльності були гарячі точки планети: 
Північна Ірландія, Південна Африка, Ліван 
тощо. 1982 року під час облоги Бейрута 
Мати Тереза переконала армію ізраїльтян 
і палестинських партизан припинити 
стрілянину, аби дати їй час вивезти 37 дітей, 
замкнених у фронтовому шпиталі. Вона 
називала себе олівцем у руці Бога, а її думки 
та висловлювання можна знайти не тільки 
в численних виданнях, а й у течці меню 
індійського ресторанчика, а також – на стіні 
заснованого нею притулку для вмираючих, 
хворих на СНІД.

Джерело: CREDO
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Ієромонах Матей 
ГАВРИЛІВ, ЧСВВ

Мене звати Матей Михайло 
Гаврилів, мені йде 69 рік життя. Я 
народився у селі Рудники, де меш-
кає моя мама Анастасія (87 років). 
З ласки Божої я – ієромонах ЧСВВ. 
Покликання я отримав від Госпо-
да на Великдень 1971 року під 
хрестом, біля храму в моєму рідно-
му селі. Цього ж року я вступив до 
Ленінградської духовної семінарії, 
нічого не знаючи про підпільну 
УГКЦ, хоч, як пізніше виявилося, 
в нашому селі були підпільні гре-
ко-католики, яких обслуговував 
бл. п. о. Йоан Новак, василіянин. 
Ще один василіянин похований на 
рудницькому цвинтарі, це бл. п. 
брат Лука Толочко. Після дворіч-
ної призадуми я вирішив прийня-
ти монаший постриг у Ленінграді. 
Моїм духовним провідником і на-
ставником був митрополит Нико-
дим (Ротов), який помер 5 вересня 
1978 р. під час візиту до новообра-
ного Папи Римського Івана Павла 
І (Лючані), якому прибув скласти 
вітання, – у нього на руках. За сво-
їми переконаннями митрополит 
Никодим був прокатоликом.

Уперше з католицьким підпіл-
лям я зустрівся в Литві, де капу-
цин Станіслав Добровольський 
13 серпня 1973 р. таємно прийняв 
мене до повної єдності з Католиць-
кою Церквою з тим, щоб я й далі 
продовжував свій шлях під керів-
ництвом митрополита Ленінград-
ського і Новгородськго Никодима. 
6 жовтня 1975 р. я прийняв мона-
ший постриг, а 4 листопада цього 
ж року був висвячений у Свято-
володимирівському соборі Ленін-
града на священика.

Згодом у Вільнюсі я познайо-
мився з отцем Володимиром Про-
копівим, а через нього – з підпіл-
лям УГКЦ в Галичині. 21 грудня 
1979 р. мене як священика при-
йняв до УГКЦ на квартирі сестер 
ЗНЗДМ єпископ Павло Василик, 
а 12 лютого 1980 р. я остаточно 
вступив до підпільного ЧСВВ, 
коли в хаті моїх батьків у селі Руд-
ники 14 січня 1988-го, Ювілейного 
року, склав обіти довічної монашої 
професії разом із ще двома ченця-
ми на руки бл. п. ісповідника віри 
о. Єроніма Тимчука.

22 грудня 1979 р., у селі Демня 
Миколаївського району, де я був 
парохом, вперше урочисто відслу-
жив Святу Літургію й прилюдно 
заявив про свій розрив із РПЦ і 
перехід до УГКЦ. Власне з цього 
дня й почалося моє справжнє під-

СВІДЧЕННЯ ЖИТТЯМ 
ПРО ПІДПІЛЛЯ І ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
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пілля з усіма його наслідками. 
Воно тривало 10 років, було дуже 
напруженим, заплутаним і ціка-
вим. За ці роки я, несподівано для 
себе, щоб легше знайти роботу, 
набув отакі цивільні професії: де-
зінфектора, електрика, двірника 
(тобто екологічного працівника), 
санітара, слюсара і класичну про-
фесію дисидентів – кочегара. Ін-
ститут історії Церкви, як відомо, 
зібрав дуже багато відомостей про 
підпілля УГКЦ, і тому я не буду 
на цьому детально зупинятися. 
Хочу підкреслити, що підпільне 
буття греко-католиків відзначало-
ся глибокою, живою, практичною і 
діяльною вірою та постійною наді-
єю на Божу допомогу і неминуче 
визволення. Кожен старався жити 
нинішнім днем і практикувати 
духовне життя, яке було позначе-
не, якоюсь мірою, також здоровим 
есхатологічним забарвленням, 
однак не апокаліптичним. При-
йняття Святих Таїнств завжди 
було знаменною подією, справ-
жнім празником для учасників, а 
спільна трапеза нагадувала аґапи 
давніх християн. Не бракувало та-
кож і покликань до священичого і 
чернечого стану.

Кожен підпільний священик 
мав спільну для всіх, найбільшу у 
світі парафію, яка називалася Ра-
дянський Союз. Це була безмежна 
територія, на якій можна було по-
тай сіяти Боже Слово. Впродовж 
десяти років я зміг душпастирю-
вати, особливо під час відпусток, у 
різних містах Прибалтики, Біло-

русії та Росії. Російська мова була 
«языком общепонятным» і допо-
магала в побутовому спілкуван-
ні, а церковно-слов’янська чудово 
виконувала свою богослужбову 
роль у різних обставинах. Мені 
навіть прийшла було думка вла-
штуватися на роботу на якийсь 
потужний завод наладчиком – з 
тим, щоб у його філіях у різних 
містах Союзу підпільно обслуго-
вувати християн чи засновувати 
громади. Однак це було й небез-
печно, бо контроль був тотальний 
і все могло погано закінчитися.

Пригадую, як одного разу в 
Могилеві (Білорусія), куди я при-
їхав з п. Марією Репко, яка мала 
там дальшу родину, я зустрівся 
з людьми, що просили їх поспо-
відати, а також похрестити ді-
тей (звичайно, за згодою батьків 
і з їх участю). Це все відбувалося 
уночі. Серед «оглашенних» була 
одна дівчинка, чотирикласниця. 
Я її спитав, чи вона вірує в Бога. 
Вона відповіла: «Нет, не верю». 
Я тоді розгублено спитав: «А ты 
хочешь креститься?». Вона рішу-
че відповіла: «Да! Я очень хочу 
креститься!». Її тато сказав: «Ба-
тюшка, пожалуйста, крести мою 
дочь, а то кто знает, когда будет 
такая возможность. Mы обещаем, 
что воспитаем ее в вере». Цілу ніч 
провели ми у катехизації, а потім 
я хрестив оглашенних і відправив 
Службу Божу. Трохи поспавши, у 
неділю вранці пішли ми на кла-
довище, щоб помолитися за усо-
пших. Ніхто нам не перешкоджав. 
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До нас навіть почали приєднува-
тися люди, які були в той час на 
цвинтарі. Мені тепер було б ціка-
во довідатися, як поживає наша 
похресниця, але, на жаль, зв’язки 
обірвалися.

Може, варто пригадати, що до 
нас – «підпільників», порушників 
закону органи застосовували ві-
сім ступенів наростаючого тиску.

1. «Переконування» – виклик 
до уповноваженого в справах ре-
лігій, де також обов’язково був 
представник КГБ. Вони намов-
ляли до співпраці. Це могло по-
вторюватися багато разів.

2. «Штраф» – впертого свяще-
ника карали на 50 рублів, оголо-
шували цей факт на місці його 
роботи, а деколи писали в газеті 
сатиричні статті.

3. «Залякування» – повторний 
штраф і примусово-добровільне 
звільнення з місця праці, нагін-
ка в газетах, побиття невідомими 
людьми, обшук і конфіскація ре-
лігійних речей.

4. «Арешт» – замикали в кар-
цері (або психлікарні) на 15 діб.

5. «Ув’язнення» – арешт, слід-
ство, суд і тюрма на один-два роки.

6. «Ув’язнення» – на 5 років.
7. «Ув’язнення» – на 8 років.
8. «Ув’язнення» – на 15 і біль-

ше років.
Під час моєї душпастирської 

діяльності я дійшов до 4-го сту-
пеня. Деякі отці, як, наприклад, 
о. Григорій Будзинський, студит, 
чи о. Михайло Винницький, ре-
демпторист, осягнули 8-й ступінь.

Уніятів через засоби масової ін-
формації постійно лаяли, обзиваю-
чи «ворогами соціалістичного ладу», 
«шпигунами Ватикану», «отруйли-
вим поріддям», «пособниками сві-
тового імперіалізму», «обскурантис-
тами», «безплідними паразитами», 
«запроданцями», а монахів назива-
ли «чорним воїнством» і т.п.

Найтяжчі часи настали при 
Андропові, який був шефом КГБ, 
перед тим, як став генеральним 
секретарем КПРС. Маючи до-
статньо інформації, він вирішив 
закручувати гайки, щоб навести 
бодай якийсь лад у суспільстві, 
яке котилося до краху. З його при-
скіпливого поля зору не вислизнув 
ніхто. Греко-католики охарактери-
зували його як «нищителя престо-
ликів». І, справді, до помешкання 
підпільних священиків приходи-
ли «андропівці» й наказували лік-
відувати вівтарі, на яких були 
ікони, а деколи непрошені гості 
й самі це робили. Бувало й інак-
ше, наприклад, о. Івана Лопад-
чака, який жив неподалік церк-
ви св. Юра, знайомий міліціонер 
попереджав, що буде перевірка, 
і таким чином о. Іван перетворю-
вав негайно престіл на звичайний 
стіл. Усі були задоволені.

У цей період, а саме 1984 р., 
мене також викликали до уповно-
важеного в справах релігій Юрія 
Юліяновича Решетила. Однак 
розмовляв зі мною віч-на-віч ще 
досить молодий кагебіст. Розмо-
ва була коротка. Він узяв аркуш 
паперу і намалював кольоровими 
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ручками три кружечки у вигляді 
світлофора: червоний, жовтий і 
зелений. «Зелений, – сказав він – 
це для вас шлях вільного розви-
тку, тобто співпраця з нами; «жов-
тий» – це припинення будь-якої 
релігійної діяльності й письмова 
та публічна заява про це; «черво-
ний» – це для вас… дорога, яка 
веде за ґрати». Я, звичайно, ви-
брав червоний колір і не тому, що 
він мені подобався, а тому, що це 
був шлях правильний. Через три 
дні мене звільнили з місця робо-
ти «за власним бажанням». Було 
літо, і я гарячково почав шукати 
працю, бо термін із трьох місяців 
Андропов скоротив до одного. До-
поміг мені у цьому випадково син 
Ізраїля, який працював началь-
ником бюро працевлаштування 
на вулиці Богдана Хмельницько-
го. Коли він побачив мою трудову 
книжку і поглянув на моє греко-
католицьке обличчя, то написав 

записку до свого знайомого на 
Львівський винзавод (на вул. Во-
линській) і ще й зателефонував 
до нього. Директор прийняв мене 
прихильно й сказав, що буду пра-
цювати у нього не постійно, а тим-
часово, бо, вірогідно, цей завод 
закриють під приводом бороть-
би з «зеленим змієм». Він привів 
мене до бригади робітників, які 
працювали також тимчасово. Це 
були різного віку чоловіки, які, 
очевидно, дуже дружили зі «зеле-
ним змієм» і фактично працюва-
ли тільки до обіду, а опісля, на-
пившись, лежали під деревами. 
За п’ять днів роботи ми діставали 
10 рублів. Мені впродовж трьох 
місяців з ними було добре. Вони 
мене спочатку агітували, а потім, 
не маючи надії мене навернути, 
облишили і прозвавши мене «про-
фесором»; коли мали якусь супер-
ечку, то йшли до мене, щоб вирі-
шити, хто з них має рацію.
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Після приходу до влади Гор-
бачова у 1985 р. хронічна хворо-
ба СССР поглибилася і, як зна-
ємо, балачка про «ускорения» 
і «перестройку» не допомогла. 
Щобільше, екологічна катастро-
фа у Чорнобилі, вихід на волю 
політв’язнів, боротьба за права 
людини, клопоти з соціалістич-
ною економікою й національними 
меншинами і т. п. пришвидшува-
ло розвал «гіганта на глиняних 
ногах», тобто Радянського Союзу. 
Тим часом наближалося тисячо-
ліття Хрещення Руси-України.

4 серпня 1987 р. два єпископи, 
23 священики, декілька монахів 
і монахинь та 200 мирян зверну-
лися з відкритою заявою до Папи 
Римського Івана Павла ІІ і Гор-
бачова про вихід із катакомб і ви-
могою легалізувати УГКЦ. Комі-
тет захисту УГКЦ, який очолив 
бл. п. Іван Гель, почав інтенсивну 
працю, щоб прогнати у людей страх 
і вивести Церкву з підпілля. Мене 
після підписання заяви негайно 
забрали як військовозобов’язного 
до Чорнобиля, у радіоактивну 
зону, де я був 2,5 місяця, а потім, 
17 грудня, прогнали, та ще й зі 
звинуваченнями: «Ты нам здесь 
униатский полк сделаешь».

Після повернення до Львова на 
свято Миколая біля його храму на 
вулиці Богдана Хмельницького, 
я 19 грудня 1987 р. відправив на 
подвір’ї подячний молебень, який 
зорганізувала п. Ірина Калинець. 
Після цього я, недосипаючи й не-
доїдаючи, де тільки міг правив бо-

гослужіння, щоб виводити Церкву 
з підпілля. Каральні органи не 
спали. За порушення законодав-
ства про релігійні культи я тричі 
відбув у карцері по 15 діб.

Перший раз я сидів 1988 р. в 
карцері Івано-Франківська за те, 
що відправив богослужіння про-
сто неба у с. Петранка Рожня-
тівського району. У камері були 
дерев’яні нари і похила дерев’яна 
подушка. Вранці, замість о 6-й го-
дині, черговий міліціонер гримав 
у двері о 7-й і гукав: «Отче, вста-
вайте, парафіяни в церкві!». Після 
туалету й аскетичного сніданку я 
молився й дещо нудився. На дру-
гий чи третій день прийшла одна 
пані з зошитом і ручкою. Я вті-
шився, бо думав, що це для мене, 
але вона через зачинені двері по-
чала мене питати, як я почуваюся 
і чи маю якісь скарги або прохан-
ня. Виявляється, як я довідався 
пізніше, радіо «Свобода» вже пові-
домило про мій арешт, і це якось 
вплинуло на ставлення до моєї 
особи з боку органів. Ця пані від-
рекомендувалася як працівник 
прокуратури, однак свого імені не 
назвала. Я їй відповів, що як віль-
на людина почуваюся добре і за-
співав їй два куплети гімну «Ще 
не вмерла Україна» і пісні «О спо-
магай нас, Діво, Маріє». Я спитав 
її, які її улюблені пісні, але вона 
змовчала. Потім я сказав, що маю 
дві скарги. Тоді пані стривожила-
ся. «Перша скарга, – сказав я, – це 
те, що начальник цього карцера 
Кащей (таке було його прізвище, 
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він був, здається, татарин) є тіль-
ки старшим лейтенантом. Я вва-
жаю, що він завдяки своїй бездо-
ганній поведінці й досконалому 
виконанню обов’язків давно за-
слуговує звання капітана. Про-
шу це офіційно записати». Пані з 
прокуратури записала. «Друге, – 
сказав я, – хочу, щоб моя мама 
принесла мені у термосі чорної 
кави. Бо коли я довго її не п’ю, то 
почуваюся зле». Вона й це записа-
ла і, попрощавшись, відійшла. На 
другий день, коли я вийшов у ко-
ридор, щоб зробити приписаний 
прохід, до мене підійшов усміхне-
ний Кащей з шинеллю під пах-
вою і ще якимись лахами. Він це 
все заніс у камеру, щоб мені було 
м’якше спати. А тоді каже мені: 

«Знаешь, отец, пока легализиру-
ют твою униатскую церковь, ты 
раз пять будешь сидеть». Я йому 
відповів: «Якщо у цьому карцері 
й під вашим керівництвом, то я 
завжди готовий». Ми обидва смі-
ялися, немов справжні друзі. Ка-
щей помилився у підрахунках, 
бо вистачило тільки три рази. 
Ще через день прийшла мама і 
принесла мені чорної запашної 
кави, вона була ще тепла. Мама 
сказала, що термос брали до ла-
бораторії і перевіряли, чи чогось 
там не підсипано. «Ми не хочемо 
саме тепер мати мучеників», – 
сказали їй. З цього було ясно, що 
свобода нашої Церкви недалеко. 
Було очевидно, що не ми їх бої-
мося, а вони бояться нас.
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Тим часом працівники захід-
них засобів масової інформації 
США, країн Європи, казали нам: 
«Покажіть нам вашу Церкву, 
єпископів, священиків, монахів 
і монахинь, вірних – і ми вам 
допоможемо». І ми ризикнули. 
Вдалися до голодівки на Арба-
ті, а потім, 17 вересня 1989 р., 
близько 250 000 греко-католиків 
заманіфестували своєю участю у 
Службі Божій і походом до храму 
св. Юра, що УГКЦ не вмерла, а 
живе й діє. Але це вже інша тема, 
про яку багато сказано і ще біль-
ше буде написано, зокрема істо-
риками цього шанованого Інсти-
туту, 20-ліття якого святкуємо.

Потім у складі делегації УГКЦ 
я був на Katolikentag у Берліні, 
це травень 1990 р., далі – Рим, 
зустріч із Папою Іваном Павлом 
ІІ, тоді – трирічне навчання у 
Папському східному інституті, 
новіціат в отців Товариства Іс-
усового у Ґенуї, праця у Головній 
управі ЧСВВ в Римі, робота з різ-
ними декастеріями Ватикану… 
І так пішло й поїхало, й ось що-
йно тепер, по 22 роках, я нарешті 
вернувся, сподіваюся, назовсім, 
в рідну Україну.

Тепер я молюся і невпинно ду-
маю про майбутню долю нашої 
багатостраждальної динамічної, 
живої, молодої і симпатичної 
Церкви, а також над перспекти-
вою мого рідного народу. Що і як 
нас чекає далі? 

Звичайно, це тільки благий 
Господь відає. Він знає і подбає, 

але не без нас. Боронь Боже, я 
зовсім не хочу тут моралізува-
ти. Дозвольте, однак, вислови-
ти деякі міркування. На основі 
прочитаного, побаченого, відчу-
того, маючи за плечима життє-
вий досвід, здобутий в Україні, 
Росії, у підпіллі, в часи виходу 
з нього, під час боротьби за сво-
боду, періоду ентузіазмів, в роки 
перебування за кордоном, я дій-
шов висновку, що все остаточно 
зводиться до самої людини та її 
свідомого ставлення до Бога й 
ближніх, відповідального вибо-
ру певних цінностей; особистого 
свідчення Христа Спасителя, по-
зиції щодо Церкви, суспільства, 
сім’ї, Батьківщини, держави, по-
літики і т. д. Йдеться, отже, про 
дуже конкретні речі, про зрілість 
і героїчне виконування власних 
обов’язків, цілеспрямоване здій-
снення власного покликання з 
вірою, надією і любов’ю – без на-
рікань та порівнянь.

Як чудово творити власну іс-
торію, крокувати дорогою життя, 
коли ти духовно вільний. Саме так, 
наповнюючи власне життя щораз 
глибшим змістом, можна перемі-
нювати любов’ю свій маленький 
світ, своє невеличке середовище, 
щоб переобразити більший світ, 
щоб осягнути те, про що писав поет: 
«І на оновленій землі врага не буде 
супостата, а буде син і буде мати і 
будуть люди на землі!»

І нехай нам у цьому допоможе 
Господь і Пречиста Мати!

31 грудня 2017 р.
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о. Володимир 
ПАЛЧИНСЬКИЙ, ЧСВВ 

В одній родині було п’ятеро ді-
тей – троє хлопців і двоє дівчат. 
Мама була калікою, а тато десь про-
пав. Діти давали собі раду як могли. 
Двоє хлопців пішли у партизанку, 
яка ще діяла на західноукраїнських 
землях після Другої світової війни 
до 1951 року, і віддали своє життя 
за Незалежність України. Дівчата 
вчилися у школі. Старша дівчина 
після закінчення навчання поїхала 
у Львів і пішла на цегольню склада-
ти цеглу, щоб заробити собі на квар-
тиру. Хоч робота для дівчини важка, 
але виходу не було – треба самій собі 
давати раду. В неї була одна мрія – 
хата, квартира.

Одного разу, коли складала це-
глу на піддони, кран, який перено-
сив цеглу, зачепив її.Травма була 
така, що вона стала інвалідом на 
все життя. З лікарні майже не вихо-
дила, з одної лікарні переводили в 
іншу – була інвалідом 1-ї групи. Ми 
жили в одному селі й ходили до од-
нієї школи, добре зналися.

В часі підпілля нашої Церкви 
о. Богун попросив мене обслуговува-

ти деякий час Хирів, Добромиль та 
інші села, де була потреба. Також 
при цій нагоді відвідував о. Севери-
на Гнатюка, ЧСВВ. Колись, як був 
у Добромилі, вирішив відвідати Ка-
трусю – дівчину-інваліда, яка тоді 
перебувала в лікарні в Добромилі. 
Застав я її лежачою. Говорили про 
різне. Я її потішав, як міг, але по-
бачив, що вона не нарікала на своє 
життя. Запропонував їй вийти на 
свіже повітря, а вона сказала: будеш 
мучитися зі мною, краще поговори-
мо тут. 

Коли я приїхав додому, розповів 
мамі, що бачився з Катрусею, а вона 
не хотіла встати. Мама сказала, що 
вона не ходить. Коли привезла її до 
Львова на комісію, лікарі вирішу-
вали, що з нею робити. Вирішили 
або забирати додому, або віддати в 
притулок. Тоді як вона лежала в лі-
карні, їй на роботі дали двокімнатну 
квартиру у Львові, в яку брат пропи-
сав свою заміжню доньку. А сестру 
не хотів забирати додому. 

Брат виписав свою доньку з квар-
тири, приніс ключі, кинув на ліжко і 
каже: роби собі, що хочеш.

Один із хворих погодився завезти 
її на квартиру. Викликав авто і завіз 
Катрусю до хати, став її доглядати. 
Вона постійно молилася і питала: 
«Мамо, чому ти мене залишила? 
Мамо, мамо, я нікому не потрібна».

МАМО, ЧОМУ ТИ 
МЕНЕ ПОКИНУЛА?
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Одного разу я отримав від неї 
лист: просить, щоб я приїхав до неї, 
хоче зі мною поговорити, дала адре-
су і я вирішив її відвідати.

Знайшов я квартиру, натиснув 
дзвінок. Чую: відкриваються двері. 
Побачив її у дверях на милицях. 
Коли я ввійшов у кімнату, вона за-
чинила двері, відклала милиці в ку-
ток і ми пішли в іншу кімнату, щоб 
порозмовляти.

Розповідає мені, як молилася і 
весь час зверталась до мами: «Мамо, 

чому ви мене залишили, а не забра-
ли з собою, моє життя це лиш горе?..» 
І каже: коли я одного разу спала, 
почула в сні якийсь голос: встань, 
відчини двері, мама під дверима. Я 
прокинулася, засвітила настільну 
лампу, дивлюся – у хаті нікого нема. 
Знов заснула, знову чую той самий 
голос: встань, відчини двері, мама 
під дверима. Зриваюся з ліжка, за-
була про милиці, відчиняю двері – 
нікого нема. Відтоді я почала хо-
дити. Зварю, поперу, в хаті зроблю 
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порядок. Він (хворий) купить про-
дукти, і так ми живемо. А як іду на-
двір, то беру милиці, бо всі знають, 
що я інвалід 1-ї групи.

Я хочу, щоб ви дали нам шлюб. 
Сила молитви і віра в Бога дає нам 
те, що світ не може нам дати.

ЧИ ПОМЕРЛІ 
ЗАБУВАЮТЬ ПРО НАС?
Інша історія з життя. В час під-

пілля, коли я був в одному селі, 
розповіли мені про такий випадок. 
Вмирала молода жінка, лишалися 
маленькі діти. Чоловік, сівши на 
крісло біля хворої жінки, говорить: 
«Ти вмираєш, що я буду робити з ма-
ленькими дітьми?». Вона хвильку за-
становилася і каже: візьми за жінку 
мою незаміжню сестру, гадаю, вона 
не скривдить моїх дітей. Чоловік так 
і зробив. Але коли сестра прийшла 
до хати, то не злюбила найменшу ді-
вчинку. Вона часто над нею знуща-
лася, так що дитина покинула хату 
й пішла до маминого брата.

Одного разу, коли новоприбрана 
мати загасила світло і лягла спати, 
було чути, як хтось ударив кулаком 
по столі й почувся голос матері-не-
біжки: доки ти будеш знущатися 
над моїми дітьми? До ранку жінка 
не могла заснути. Її мучила совість. 
А вранці пішла до брата, взяла сиро-
ту на руки, обцілувала, перепросила 
й забрала дитину додому. Більш не 
робила їй кривди. 

Отець Ісидор ЧСВВ, син греко-ка-
толицького священика Володимира 
Гончара, якого 1952 року заарешту-
вали і військовий трибунал засудив 
на 25 років ув’язнення. Покарання 
відбував на Воркуті, Угличі. Після 
смерті Сталіна повернувся на рідні 

землі. Після інсульту на 83-му році 
життя помер. Мати Ольга працюва-
ла вчителькою біології та німецької 
мови. Як дружину греко-католиць-
кого священика її переслідували і не 
давали спокійно жити. Через два-три 
роки змушена була змінювати місце 
праці, а переживання за чоловіка, 
опіка й виховання двох дітей піді-
рвали її здоров’я. Після інсульту на 
59-му році життя відійшла у вічність.

Син Роман 1968 року вступив у 
Львівський університет, на третьо-
му році навчання його звільнили за 
національні переконання. Довгий 
час вагався щодо свого покликання 
до священичого стану. Маючи вели-
ку пошану досвоєї покійної матері, в 
тому наміренні він звернувся у молит-
вах до неї. Одного разу йому наснила-
ся мама й сказала: «Не вагайся, якщо 
хочеш бути зі мною, іди – маєш бути 
священиком». Вранці він поїхав до 
Львова і зголосився до нашого Чину. 
Відбувши кандидатуру, обіти, готу-
вався до священичого стану і 30 квіт-
ня 1990 року його висвятив владика 
Софрон Дмитерко. Яз ним служив у 
Золочеві з 1990 до 1992 року, потім 
його перевели до Львова, а 1993 року 
відправили на місійну працю до Хер-
сона. На Великодні свята після все-
нічної відправи в Херсонії їхав у село 
Шевченкове. На 15 км сталася авто-
катастрофа, в якій о. Ісидор Гончар 
загинув. Похований у Золочеві. 

Його мрія здійснилася. Він праг-
нув смерті, тому що бажав неба.

Мама – найдорожча особа для 
кожної людини. Її ніхто не може за-
мінити. Сама не з’їсть, а дитину на-
годує, пригорне до серця, зігріє сво-
єю материнською любов’ю.

Любіть свою маму, за неї Бога 
моліть.
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!
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Дякуємо за духовну поживу!
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22–24 грудня 2017 р. Б. на запрошення 
отця-декана Ярослава Петрухи в храмі Собору 
Пресвятої Богородиці, який був споруджений 
у 1927 році, в селі Сопошин Жовківського 
деканату відбулися передріздвяні реколекції 
для парафіян і членів релігійного товариства 
Апостольство молитви, які провів координатор 
Апостольства молитви з Жовківського 
монастиря отців василіян о. Терентій 
Довганюк, ЧСВВ.

Реколекції розпочалися у величне свято 
Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії. 
Було багато людей, зокрема молоді та дітей, 
не тільки місцевих парафіян, але також 
вірних і членів Апостольства молитви з інших 
парафій. Першу науку о. Терентій присвятив 
темі молитви, а особливо спільній молитві в 
родині. Священик наголосив, що ми маємо 
усвідомлювати, що саме молитва підтримує 
нас у повсякденному житті. О. Терентій 
також пригадав, що всі учасники релігійного 
товариства Апостольство молитви мають 
молитися одні за одних, а навіть за ворогів і 
за тих, що нас скривдили…

У другий день реколекцій о. Терентій 
роздумував та навчав про любов 
батьків до своїх дітей через добре їх 
вихованння. Священик заохочував батьків 
налагоджувати тісний контакт зі своїми 
дітьми: “Коли діти мають мало спілкування 
з батьками, тому що ті постійно зайняті, 
запрацьовані, не мають на них часу, то діти 
не насичуються своїми батьками, їм їх дуже 
бракує. Те ж із друзями, родичами – якщо 
ми не бачимося, не розмовляємо, то таке 
спілкування, така дружба помирає. І так 
само, якщо ми не насичуємося Богом, наш із 
ним контакт втрачається». Отець Терентій 
пригадав незабутній заповіт слуги Божого 
Андрея Шептицького батькам: «Пам’ятайте, 
що християнське виховання є більшим 
добром, ніж усе добро світу» (Лист до 
вірних, 1899).

У неділю відбулася третя реколекційна 
наука, в якій ішлося про важливу людську 

чесноту – вдячність. Отець Терентій 
Довганюк, ЧСВВ, звернувся до присутніх 
такими словами: «Дякуйте за все завжди 
Богові й Отцеві в ім’я Господа нашого Ісуса 
Христа, цитуючи святого апостола Павла 
в першому посланні до солунян: “За все 
дякуйте: така бо воля Божа щодо вас у 
Христі Ісусі” (1Сл. 5, 18)». 

Хочу висловити особливу подяку від 
себе, своєї родини та від парафіян і всіх 
учасників реколекцій отцям василіянам за 
їхню 400-літню працю для Церкви і народу, а 
особисто отцю Терентієві Довганюку, ЧСВВ, 
за змістовні життєві приклади, які він навів 
на реколекційних науках.

По завершенні Божественної Літургії 
о. Терентій Довганюк, ЧСВВ, звернувся з 
короткою наукою до учасників Апостольства 
молитви. Опісля відбулася віднова посвяти 
членів товариства та урочисте прийняття до 
нього нових людей. Всі присутні отримали 
на завершення реколекцій повний відпуст, 
а о. Терентій покропив усіх свяченою 
водою, побажав щасливого нового року і 
веселих свят, а також запросив на щорічний 
Всеукраїнський з’їзд Апостольства молитви, 
який відбудеться 16–17 червня 2018 року в 
прадавній духовній столиці – місті Жовкві.

Наприкінці духовних зустрічей 
отець-декан Ярослав Петруха висловив 
слова щирої подяки реколектантові за ті 
благословенні дні, проведені в роздумах 
над його науками, та побажав о. Терентію 
майбутніх духовних звершень: «Нехай 
велика подяка за всі проведені науки і за 
їх духовні плоди, які зігрівали серце сотням 
парафіян, лине в небесні простори, перед 
престіл Всевишнього Бога».

З вдячністю отцям василіянам за 
співпрацю, а особливо – координатору 
Апостольства молитви ієромонахові 
реколектанту Терентієві Довганюку, 
ЧСВВ, – о. Ярослав Петруха, парох храму 
Собору Пресвятої Богородиці, с. Сопошин 
Жовківського деканату
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ДОВІДКА:
19 травня 2011 р. Жовківський деканат УГКЦ очолив о. Ярослав Петруха. 

Представив новопризначеного отця-декана протосинкел єпархії о. Володимир 
Коткевич, подякувавши попередньому деканові, о. Василю Батюку, за здійснене 
служіння. О. Ярослав Петруха є душпастирем у селі Сопошин і очолює комісію 
сакрального мистецтва Сокальсько-Жовківської єпархії. У Жовківському деканаті 
УГКЦ 27 парафій, в яких душпастирюють 20 священиків. О. Ярослав Петруха 
народився 2 грудня 1967 року в с. Оселя Яворівського району. Навчався у Львівській 
духовній семінарії та в Інституті духовно-релігійної освіти Зборівської єпархії. 
Свячення отримав 19 травня 1991 року. Тепер навчається в Інституті екуменічних 
студій УКУ. З 1992 року – адміністратор храму Вознесіння Господнього села Себечів 
та храму св. Миколая села Вербове Белзького деканату. З 2006 року – адміністратор 
храму Собору Пресвятої Богородиці села Сопошин Жовківського деканату.

Автор книг: «Себечів у спогадах та розповідях», «Ось Мати твоя».
Храм Собору Пресвятої Богородиці (Сопошин) – споруда 1927 року, будівництво 

нового, мурованого, храму було розпочато на місці старого, дерев’яного, в 
1912 році. Через Першу світову війну спорудження храму затягнулося на 15 років. 
21 серпня 1927 року новозбудований храм освятили.

Після ліквідації 1946 року УГКЦ радянська влада підпорядкувала храм 
московському патріархатові. Та згодом, 1961 року, церкву в селі закрили. Від того 
часу аж до 1989 року приміщення церкви використовувалося як склад місцевої 
школи. І хоча храм насильницьким способом було відібрано, мешканці села 
турбувалися про його збереження. У 1989 році в селі було зареєстровано релігійну 
громаду Російської православної церкви Московського патріархату, і влада надала 
дозвіл на відкриття церкви та здіснення богослужінь. Та вже у вересні 1990 
року більшість мешканців села виявила бажання, щоб храм належав до УГКЦ. 
У 1995 році біля святині збудували нову дзвіницю.

Слава Ісусу Христу!
Вітаю редакцію і всіх читачів «Місіонаря» з Новим роком і Передсвяттям Різдва 

Христового! Успіхів Вам і влучного слова, щоб пробуджувало серця на любов Божу.
Хочу через часопис подякувати Господу Богу, Пресвятій Богородиці й св. Агаті за 

спасіння життя всіх членів моєї родини й інших людей. Нещодавно в нашому 2-поверховому 
будинку, де мешкає 11 сімей, сталася пожежа. Дім згорів, чудом залишилася неушкодженою 
шафа, де зберігалися всі документи. В шафі лежав хлібець, освячений в день св. Агати, 
яка є заступницею при пожежах. Дякую парафіянам греко-католицької церкви-монастиря 
св. Володимира в Херсоні, настоятелю о. Івану, які склали пожертви й забезпечили 
постраждалих необхідними речами. Висловлюю подяку також мерії міста, що не залишила 
нас просто неба, поселила в гуртожиток, допомогла матеріально. Милосердя Боже діє через 
небайдужі душі, які вірують в Нього. 

Ольга Приходько, Херсон 
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ЗАГАДКА «ВИБЕРІТЬ СЛОВО»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

СЛОВА-ПІДКАЗКИ: 1. Біда. 2. Воля. 3. Дзеркало.  4. Любов.  5. Мовчання. 6. Пан. 
7. Праця. 8. Радість. 9. Розум. 10. Сміх. 11. Сонечко. 12. Христос. 13. Час.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «РІЗДВЯНИЙ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У СІЧНІ 2018 РОКУ: 
ГОРИЗОНТАЛЬНО:  7. Дзвін. 8. Любов. 9. Цар. 10. Хор. 11. Зоря. 12. Знак. 13. Сон. 14. Віл. 15. Сіно. 16. Дитя. 19. Пан. 20. Піч. 25. Ві-
тер. 26. Зірка. 
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Узвар. 2. Рік. 3. Дар. 4. Дім. 5. Люд. 6. Мороз. 17. Завіт. 18. Нічка. 21. Мед. 22. Бог. 23. Мир. 24. Вік. 

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ГРУДНІ 2017 РОКУ, НАДІСЛАВ:
СОЛОДЯК ОЛЕГ, смт Жвирка, Сокальський р-н, Львівська обл.
ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД «РІЗДВЯНИЙ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У СІЧНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛА:
БОСОВИЧ ОЛЕКСАНДРА, м. Івано-Франківськ
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НОВИНКИ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»

ХРИСТИЯНСЬКИЙ БУКВАР
Француз-Яковець Т. А., Француз А.Й., Березовський 

М.Й., Назаренко Н.В.

Християнський буквар  – короткі повчання про християнські правди 
віри, Божі заповіді, Святі Тайни, моральні чесноти для дітей шкільного 
віку. У книзі представлені пояснення важливіших церковних свят і добрі 
християнські традиції, з ними пов’язані. Також подані вибрані євангель-
ські притчі та деякі молитви християнської дитини. 

Загалом книга послужить добрим матеріалом для катехизації діточок, 
а також їхнього приготування до Першої Сповіді та Святого Причастя, 
буде корисною для проведення систематичних занять з християнської 
етики.
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НАЙКРАЩЕ СЛОВО
Петро Шкраб’юк

Збірка віршів на різну повчальну тематику для дітей і про дітей: від 
найменших до дорослих. У книзі також є дитячі пісні, колядки з нотами 
на музику М. Дацка. А ще тут автор подає цікаву поетичну пізнавальну 
абетку: на кожну літеру дитина зможе вивчати багато мудрих слів у ві-
ршованій формі. Прекрасні малюночки додадуть великого заохочення і 
приємності у пізнанні життєвої мудрості, переданої у віршах.

ІСПИТ СУМЛІННЯ
Кшиштоф Осух

Звичайний щоденний іспит совісті – перша практика, яка окреслює 
віруючу людину. Аналіз стану свого сумління допомагає нам на дорозі 
духовного життя робити впевнені правильні кроки в напрямку до Бога. 
Наше сумління власне і є голосом Божим у душі. Робити іспит свого сум-
ління – це чути голос Божий, приймати Його життєдайне Слово. 

Поручаємо Вам цю невеличку книжечку «Іспит сумління». Вона стане 
надійним супутником на дорозі духовного життя для кожного, хто шукає 
Боже світло.




