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Традиція дарувати писанки одне одному з’явилася ще у I столітті від Різдва Христового.
У ті часи було прийнято, відвідуючи імператора, дарувати йому подарунок.
І коли бідна учениця Христа Марія Магдалина прийшла у Рим до імператора Тиверія
із проповіддю віри, то подарувала йому просте куряче яйце. Тиверій не повірив
у розповідь Марії про Воскресіння Христове й сказав: «Як може хтось воскреснути з мертвих?
Це так само неможливе, як те, що це яйце раптом стало би червоним».
Одразу ж на очах у імператора сталося диво –
яйце стало червоним, що свідчить про істинність християнської віри.
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Головний редактор

ХРИСТОС ВОСКРЕС – РАДІСТЬ ВІЧНА!
Воскресіння день, просвітімося торжеством
і одні одних обнімімо, назвімо братами,
а тим, що ненавидять нас, простімо все з
Воскресінням!

Стихира Пасхи

Дорогі брати і сестри! Коли нас переповнює радість
від успіху чи й просто так, без причини, ми можемо
багато пообіцяти, подарувати, віддати, тобто поділитися
своїм щастям у різний спосіб, не задумуючись…
У недавні часи, коли ще не було мобільних телефонів,
до казарми однієї військової частини після сніданку
прийшла дівчина, яка працювала в штабі, й подала
сержантові якийсь папірець. Він глянув на нього і
несподівано вхопив дівчину в обійми, поцілував і в
якомусь дивному танці закружляв з нею по казармі на
очах розгублених солдатів. Такого від нього ніхто не
очікував, навіть перелякана дівчина. Виявляється, вона
принесла сержанту телеграму, в якій повідомлялося
про народження сина…
Тепер, у «цифрові часи» (Папа Бенедикт XVI),
в «епоху спорту і синтетики» (Л. Костенко), коли
немає часу подумати про Бога, іноді радість, на
жаль, важко назвати чи відчути повністю, як
плід Святого Духа... Настільки багато домішок
і різноманітних замінників, які сучасна людина
накопичує в переповненому почуттями серці, що їй
нелегко навіть із Воскресінням усе простити тим, хто
її ненавидить, обняти чи назвати їх братами...
Дорогі читачі, щоб ми по-справжньому могли радіти
в Господі, танцювати, як цар Давид перед ковчегом
або апостоли в день П’ятдесятниці, вчімося самі й
допомагаймо іншим святкувати Пасху й інші празники
з живими людьми і з живим Богом, а не віртуально –
через смартфони чи комп’ютери! Як допомогу
пропонуємо матеріал для читання про відомих і
невідомих людей, які або своїм вибаченням, або й
цілим своїм життям підтвердили й підверджують, що
тільки радість від Бога є вічною!
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МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДЛЯ ЧЛЕНIВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
О Божественне Серце Ісуса! У злуці з тим наміром, з яким Ти на землі
віддавав славу Богові і тепер щоденно
віддаєш у Пресвятій Тайні Євхаристії, жертвую Тобі через Непорочне
Серце Пречистої Діви Марії усі свої
молитви, справи, слова, думки й витривалість у терпіннях сьогоднішнього дня у винагороду за всі зневаги,
образи і кривди, завдані Тобі.
Жертвую їх особливо за Святішого Отця Папу Римського, за святу
Церкву, за навернення грішників та
в усіх намірах Апостольства молитви, призначених на цей місяць і на
сьогодні.
Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спомагайте святу Церкву та Україну!
Святий Йосифе, Покровителю і
Заступнику приятелів Ісусового Серця, моли Бога за нас!
Святий Архангеле Михаїле, святий Миколаю, святий Володимире, святий Йосафате, заступники
України, моліть Бога за нас!

Ось Серце, що так полюбило нас...

МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА КВІТЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб відповідальні за ідеї та управління в економіці мали мужність
відмовитися від економіки відчуження, шукали способи відкривати нові шляхи.
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ТРАВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб віруючі, використовуючи свої
творчі здібності, виконували власну конкретну місію і вміли реагувати на виклики сучасного світу.

о. Йосафат БОЙКО, ВС

Християни – це люди, які повірили Христові й пішли за Ним; це
ті особи, які почали жити Церквою
Христовою, заснованою на Петрі,
до якого Ісус сказав: «То ж і я Тобі
заявляю, що ти – Петро (скеля), і
що я на цій скелі збудую мою Церкву, й що пекельні ворота її не подолають» (пор. Мт. 16, 16–20). Це ті
особи, про яких можна сказати одним висловом – «люблять Христа і
Його Церкву», яка, незважаючи на
різні бурі й випробування, живе
вже майже дві тисячі років. Але ті
ж самі християни – це не святі, а
люди, які свідомі своїх немочей і
гріхів, живуть і щоденно ведуть боротьбу за святість, праведне життя,
досконалість. Ніхто не народився
святим, але щодня, якщо забажає,
може прагнути святості.
Християни – це не якась відокремлена спільнота, що не належить до суспільства, в якому
перебуває, а вірні, які хочуть підпорядковуватися законам тієї чи іншої країни, аби лише ці закони не
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суперечили законам Божим, бо для
нас, християн, основним є правило,
яке озвучив апостол Петро: «Слухатися слід більше Бога, ніж людей»
(Ді. 5,29). Християни – це ті особи,
які покликані бути «світлом світу»
і «сіллю землі»: «Ви – сіль землі.
Коли ж сіль звітріє, чим її солоною
зробити?... Ви – світло світу... Так
нехай світить перед людьми ваше
світло, щоб вони, убачивши ваші
добрі вчинки, прославляли вашого
Отця, що на небі» (Мт 5,13.14.16),
тобто це люди, які, попри свої людські хиби, немочі й недосконалості,
з Божою поміччю, з допомогою молитви і Святих Таїнств, прагнуть
ставати кращими і змінювати суспільство, в якому живуть.
Як мають реагувати християни
на різні, а особливо інформаційні
виклики сучасного світу, повні безлічі негативних послань? Відповідь
проста: по-християнськи. А що ж це
означає? Пропоную три правила:
1. Знати і бути переконаним у
тому, що все в цьому світі відбувається з Божого допуску. Навіть і негативні речі, про які ми чуємо ледь
не щодня, без допуску Господа не
стаються. І саме Святе Письмо нам
про це говорить: «Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо
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люди будуть самолюби, грошолюби,
зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні,
без любові, не примирливі, осудливі,
розбещені, жорстокі, недобролюбні,
зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні,
мають бо сповид побожности, сили ж
її зреклися» (ІІ Тим 3, 1–5). Бог, який
сотворив людину вільною, дав їй
світлий розум і свободу вибору, вільну волю, ніколи не змушує людину,
а спонукає бути доброю, але людина
часто робить вибір на користь зла, і
Господь це допускає.
2. Вірні мають дати приклад
доброго християнського життя –
думати, говорити і діяти згідно з
нашою християнською вірою, дійсно бути «світлом» для світу, щоб
інші люди, які з нами спілкуються, могли мати нас за взірець, чогось від нас навчитися, щось добре
і позитивне почути. Нашу віру ми
маємо показувати своїми ділами,
щоденною християнською поведінкою: «Яка користь, мої брати,
коли хтось каже, що має віру, але
діл не має? Чи може його спасти
віра? Коли брат або сестра будуть
нагі й позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас
до них скаже: «Йдіть собі з миром,
грійтеся та годуйтесь», і не дасть
їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само й віра, коли діл
не має, мертва сама в собі. Та хтонебудь скаже: «Ти маєш віру, а я
маю діла. Покажи мені твою віру
без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру» (Як 2, 14–18).
3. Не поширювати і не переповідати негативних речей про інших
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осіб чи про Церкву, яка складається з людей, грішних і немічних, що
прагнуть святості, але не є святими. У щоденному житті християни
покликані бути тим «світлом для
світу», можливо, навіть маленьким
світлом у великій темряві, тому
зобов’язані поганого – почутого, побаченого, прочитаного – не передавати й не помножувати. Ісус дав
нам таке правило: «Коли брат твій
завинить супроти тебе, піди й докори йому віч-на-віч. Коли послухає
тебе, то придбав брата твого. Коли
ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка
справа вирішувалася на слово двох
або трьох свідків. І коли він не схоче
слухати їх, скажи Церкві; коли ж не
схоче слухати й Церкви, нехай буде
для тебе як поганин і митар» (Мт
18, 15–17). Скільки осіб із тих, які
пишуть в інтернеті чи в газетах, переповідають на базарах і в автобусах, судять, очорнюють, пліткують,
не можуть зробити елементарного
порядку в своєму особистому житті
й у своїй рідній оселі, не здатні прибрати на своєму власному подвір’ї!
У час, коли ведеться потужна
інформаційна атака, переповнена
негативом і злом – а це дуже модно
сьогодні, й диявол для цього знаходить собі слуг, – ми, християни, покликані бути світлом і сіллю у цьому світі, кожен на своєму місці має
виконувати все, що повинен. Нехай
ніщо негативне не руйнує наші душі
й серця, вміймо мудро покладатися
на Господа. Стараймося бути носіями миру, оскільки Христос сказав:
«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мт. 5, 9).
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Завершу роздумування словами молитви Оптинських Старців,
яка покликана налаштувати кожну боголюбиву християнську душу
на кожен день, який дарує нам
Бог: «Господи, дай мені зустріти з
душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай цілковито
віддатися на волю Твою святу. На
всяк час дня цього в усьому настав
мене і підтримай, Господи. Які б
я не дістав звістки, навчи мене
приймати їх зі спокійною душею і

твердим переконанням, що на все
Свята Воля Твоя. У всіх ділах моїх
і словах керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених
випадках не дай мені забути, що
все Ти посилаєш. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей,
нікого не ображаючи, ані не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня.
Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти,
прощати й любити».

ПОКРОВИТЕЛЬ НА ТРАВЕНЬ: ПРОРОК ЄРЕМІЯ
Єремія (укр. – Господь звеличить) – святий давньоєврейський
пророк, один із чотирьох великих
старозавітних пророків, жив на
600 років раніше від Різдва Христового.
До пророчого служіння Господь
покликав Єремію, коли йому було
15 років. Юнак спершу відмовлявся від своєї місії, кажучи, що він
надто молодий і не вміє красномовно говорити, але Господь пообіцяв завжди бути з ним. З того
часу Єремія 23 роки проповідував,
викривав юдеїв, які забули про
Бога й поклоняються бовванам,
пророкуючи їм нещастя й нищівну
війну. Єремія звертався до людей
всюди, де тільки міг – біля воріт
міста, при вході в храм, та з нього
насміхалися, лаяли його й навіть
намагалися вбити. Пророк Єремія
написав книгу «Пророцтва» (Книга пророка Єремії), «Плач» (книга
«Плач Єремії») про зруйнування
Єрусалиму і Послання.
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СТОРІНКА
СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
МОЛИТВИ

МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ТРАВНЯ
1. За спільноту «Марійська дружина»
2. За зростання товариств Апостольства молитви
3. За померлих членів Апостольства молитви
4. За полонених воїнів АТО
5. За активну участь католицьких родин у маївках
6. За покинутих дружин
7. За душі в чистилищі, найбільш нещасні
8. За Боже благословення для матерів
9. За примирення ворогів
10. За безробітних
11. За тих, хто готується до материнства
12. За паломницькі центри
13. За безхатьків
14. За семінарії
15. За біженців
16. За людей з особливими потребами
17. За дяків
18. За жіночі згромадження УГКЦ
19. За скаутські організації
20. За гідне прийняття Святих Тайн
21. За одиноких і покинутих
22. За вчителів і учнів
23. За поліття
24. За повагу до батьків
25. За священиків і єпископів
26. За дітей у сиротинцях
27. За опіку Матері Божої над молоддю і дітьми
28. За подолання корупції
29. За відповідальність батьків
30. За ув’язнених
31. За українську владу
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Ієромонах
Йоан ШКОЛИК, ЧСВВ

Протоігумен Провінції
Насвятішого Спасителя в Україні

Дорогі читачі часопису «Місіонар»,
щиро вітаю усіх вас зі святом
Воскресіння Господа і Спаса
нашого Ісуса Христа! Саме воно є
кульмінацією нашого літургійного
року, оскільки у ньому ми бачимо
вершину Божої любові до нас.
Адже Син Божий своєю смертю і
Воскресінням дарує всім без винятку
можливість отримати
вічне щастя та подолати
безсилість і безнадійність,
навіть перед нашим
найбільшим викликом,
яким є смерть.
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Щоправда, для цього наш Господь
заохочує до виконання його слів: «Хто
слухає моє слово й у того вірує, хто
послав мене, – живе життям вічним,
і на суд не приходить, бо від смерти
перейшов у життя» (Ів. 5, 25). Ісус
Христос також невтомно запрошує
нас до Пресвятої Євхаристії, кажучи:
«Хто тіло моє їсть і кров мою п’є, той
живе життям вічним, і я воскрешу його
останнього дня» (Ів. 6, 54).
Маємо пам’ятати, що тільки за
умови докладання наших зусиль
для тісних взаємин із Воскреслим
Христом-Переможцем, через щиру
особисту молитву, діла милосердя та
вже згадане перебування у Божому
Слові та Євхаристії, наш, здавалося б,
найбільший ворог може стати – як це не
дивно – засобом для осягнення повноти
щастя. Про цю парадоксальну правду
дуже влучно висловився апостол
Павло: «Для мене бо життя – Христос,
а смерть – прибуток» (Флп 1, 21). Хочу
наголосити, що смерть є прибутком
тільки тоді, коли наше життя – це
змагання, щоб бути з Христом.
Бажаю всім нам невтомно
черпати сили від Воскреслого Христа,
пам’ятаючи, що Він завжди бажає нам
добра і спасіння, оскільки полюбив нас
до кінця (пор. Ів. 13, 1).
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!
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РОМАН КОВАЛЮК –
ПЕРЕДВІСНИК НЕБЕСНОЇ СОТНІ

20 років тому, у лютому 1998-го, в Токіо
загинув молодий українець, львів’янин
Роман Ковалюк. Цього року в церкві
св. Андрія у Львові, до якої Роман ходив,
відбувся реквієм пам’яті. Перед присутніми
виступили члени молодіжного товариства
«Містична троянда», спогадами про хлопця
поділився парох храму о. Михайло Лучків,
ЧСВВ.
Роман Ковалюк – науковець-фізик,
музикант, член Апостольства молитви та
«Містичної троянди», прожив 25 років і
залишив нам живий приклад віри та любові.
Народився Роман у гарній
українській родині. З дитинства бабуся
Маруся вчила його молитов, але з
огляду на те, що це були комуністичні
часи, він частково був дитиною свого
часу. Свідомо до Бога прийшов уже
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як студент фізичного факультету
Львівського державного університету
імені Івана Франка. Тоді вперше
приступив до Святих Тайн Сповіді й
Причастя. Церква вийшла з підпілля,
і Роман став духовним сином о.
Антонія Масюка, ЧСВВ. Хлопець вів
активний спосіб життя: грав на скрипці
в Камерному оркестрі університету,
вивчав японську мову, яка його
цікавила, а також належав до товариств
Апостольство молитви та «Містична
троянда». Здібний до науки й іноземних
мов, Роман виграв грант із можливістю
стажуватися в Токійському університеті
в Японії. Тут у перші ж дні знайшов
католицький храм і потоваришував із
місцевим священиком і спільнотою.
Окремо варто згадати про те, що
Роман організував при святині в Токіо
хор, який виконував пісні українською
мовою. Перебуваючи далеко від
дому, хлопець хотів почути колядку
рідною мовою і вирішив заспівати її
з друзями. Збереглися відео, на яких
японці співають українською «Що то за
предиво» й пісню «Просимо Тя, Діво».
Розлука з рідною землею пробудила
в Романові нову хвилю любові до всього
рідного. Він хотів якнайкраще розповісти
про Україну, щоб люди довідалися про
нашу мову, пісню, культуру. В листах, які
згодом отримали батьки, японці писали:
«Через вашого Романа ми полюбили
Україну й українців».
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У січні 1998 року Роман взяв участь
у пісенному конкурсі, який організовував
один із японських принців. Хлопець
заспівав «Червону руту» й отримав
переможне перше місце. А через
кілька днів його не стало. 19 лютого
його знайшли смертельно побитого на
території університету. Біда сталася,
очевидно, тоді, коли він ішов після
роботи до метро. У цей же день його
бачили в церкві, коли Роман приступав
до Святих Тайн Сповіді й Причастя.
Згадуючи Романа Ковалюка у
20-ту річницю його відходу до вічності,
окремо хочеться звернути увагу на
любов хлопця до Богородиці. Свої
успіхи він завдячував Марії. У Токіо в
його кімнаті була ікона Страждаючої
Матері Божої, біля неї – завжди жива
квітка. А коли Роман загинув, у його
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руках була вервиця, бо молився на ній,
повертаючись з роботи.
Похоронили Романа у Львові на
Личаківському кладовищі. Отець Антоній
у своїй кімнаті мав фотографію свого
духовного сина і не раз казав: «Цей хлопець
святий, я молюся до нього і за нього».
Про Романа багато сказано й
написано, вийшло кілька книг з його
біографією, спогадами та листами,
відбулися десятки вечорів пам’яті
по цілій Україні. Він загинув у ті дні,
коли ми вшановуємо подвиг героїв
Небесної Сотні, тому став немовби їх
передвісником: молодий, активний,
свідомий українець і християнин. Тож
нехай його приклад запалить наші
серця до життя у правді, щоб ми були
добрими дітьми свого народу.
Уляна Стеців-Тимчук
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ЧЕНЦІ-ВАСИЛІЯНИ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЧЕМПІОНАТІ
УКРАЇНИ З ШАХІВ
СЕРЕД ДУХОВЕНСТВА УГКЦ

13 лютого 2018 року в приміщенні
Львівської духовної семінарії
Святого Духа відбувся перший
відкритий Чемпіонат України
серед духовенства УГКЦ з шахів.
До Львова з’їхалися 34 учасники
з цілої України: представники
чотирьох семінарій, кількох монаших
згромаджень, священики більшості
єпархій та екзархатів України. До
турніру було допущено також одну
дружину священика.
Від отців василіян у турнірі взяли
участь ієромонахи: Василь Мендрунь,
Віктор Квасній і Йоан Петращак. Крім
того, у шаховій боротьбі змагалися
брати-студенти Василіянського
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інституту д. Йосиф Баранецький,
бр. Даниїл Галяс і бр. Микита Овчар.
Організував турнір референт
відділу душпастирства спорту при
Комісії мирян УГКЦ, представник
Львівської архієпархії о. Михайло
Цегельський. Головний суддя
турніру – суддя міжнародного класу,
представник ФІДЕ Олександр
Прохоров.
Традиційно турніри духовенства
розпочинаються з молитви. Очолили
молебень до Богородиці о. Михайло
Лесів, проректор з академічних
питань Львівської духовної семінарії
Святого Духа, й о. Олег Кобель,
керівник відділу душпастирства
спорту УГКЦ. У привітальному слові
священики побажали учасникам
перемоги. Отець Олег Кобель
запропонував назвати турнір
на честь Трьох Святителів, які
були одними з найвизначніших
інтелектуалів свого часу і пам’ять
яких вшановували напередодні.
Отець Михайло Цегельський і суддя
турніру роз’яснили організаційні
питання, ознайомили з правилами
змагань, відтак турнір розпочався.
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Він проходив за швейцарською
системою, було зіграно 9 турів.
Усі результати висвітлювалися
в онлайн-режимі. Високий рівень
заходу підтверджував той факт, що
він мав статус офіційного турніру
під егідою ФІДЕ і всім учасникам
нараховувалися рейтингові очки.
Сім годин турніру проминули
дуже швидко. Тільки останній
тур визначив явних фаворитів і
переможців. Усі учасники отримали
грамоти. Окремо було нагороджено
найстаршого на турнірі – о. Василя
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Мендруня, ЧСВВ. Кубок і медаль
за третє місце отримав о. Михайло
Цегельський (Львівська архієпархія).
Друге місце виборов студент 5-го
курсу Львівської семінарії Валерій
Купчак.
Переможцем турніру одноосібно
став о. Віктор Квасній, ЧСВВ,
кандидат у майстри спорту з шахів.
Йому дісталася золота медаль,
головний кубок і 50-відсоткова
знижка на закордонну поїздку з
паломницьким центром «Рафаїл».
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В УЖГОРОДІ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР,
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДОСЛІДНИКОВІ
ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ
о. АТАНАСІЮ ПЕКАРЮ, ЧСВВ

1 березня 2018 р. в
Ужгородському національному
університеті відбувся семінар,
присвячений отцю Атанасію Пекарю,
ЧСВВ, та його «Нарисам історії
Церкви Закарпаття».
Семінар організували Василіянська
провінція св. Миколая в Україні
разом із кафедрою історії України
Ужгородського національного
університету й Інститутом історії
Церкви Українського католицького
університету. Дату проведення
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семінару призначили на день
народження о. Атанасія Пекаря –
1 березня.
Модератором семінару, який
складався з трьох доповідей та
дискусії, був Олег Турій – директор
Інституту історії Церкви УКУ. На
початку Протоігумен Провінції
св. Миколая в Україні о. Андрій
Белеканич, ЧСВВ, виступив перед
учасниками з вітальним словом.
Далі були представлені три
доповіді:
1. «Життєвий шлях та служіння
о. Атанасія Пекаря, ЧСВВ»
(доповідач – о. Єронім Грім, ЧСВВ,
ліценціат з історії Церкви, віце-ректор
з навчальної частини ВІФБС);
2. «Нарис історії Церкви
Закарпаття Атанасія Пекаря як
науковий та навчальний доробок»
(доповідач – Віктор Кічера, кандидат
історичних наук, доцент кафедри
історії України УжНУ);
3. «Творча спадщина о. Атанасія
Пекаря, ЧСВВ: масштаби і
спрямування» (доповідач – Володимир
Мороз, кандидат історичних наук,
науковий співробітник Інституту історії
Церкви УКУ).
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Після виголошення доповідей
розпочалася друга частина семінару,
на якій відбулася дискусія та підбито
підсумки заходу.
Розпочав цю частину
Преосвященний Владика Ніл (Лущак),
ЧБМ, – єпископ-помічник Мукачівської
греко-католицької єпархії. Владика
поділився з учасниками своїми
думками стосовно семінару і самої
постаті о. Атанасія Пекаря.
Потім модератор по черзі надав
слово учасникам дискусії згідно з
програмою семінару. Виступили:
WWW.MISIONAR.IN.UA

Роман Офіцинський – доктор
історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії України УжНУ, Юрій
Данилець – кандидат історичних
наук, доцент, докторант кафедри
історії України УжНУ, о. Полікарп
Марцелюк, ЧСВВ, – ліценціат з історії
Церкви, голова місії постуляційного
Центру беатифікації УГКЦ,
о. Михайло Михайлець – викладач
Ужгородської богословської
академії ім. блаж. Теодора Ромжі.
Опісля до слова запрошено й інших
учасників семінару. Більшість
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із тих, хто виступив, висловила
вдячність організаторам заходу
за його проведення та озвучила
сподівання, що такі наукові зустрічі
проводитимуться й надалі.
Окрім згаданих вище осіб, у
семінарі взяли участь: отці василіяни:
о. Віталій Попадюк, ЧСВВ, – директор
василіянського видавництва
«Місіонер», ігумен о. Макарій Ленів,
ЧСВВ, та о. Павло Ясиновський,
ЧСВВ, – із Василіянського монастиря
в Дрогобичі, о. Іван Майкович,
ЧСВВ, – ігумен Крехівського
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монастиря, о. Никанор Ситар,
ЧСВВ, та д. Піо Павлик, ЧСВВ, –
з Василіянського інституту
філософсько-богословських студій,
о. Тарас Іванина, ЧСВВ, – настоятель
Боронявського монастиря,
о. Веніамин Довганич, ЧСВВ, –
настоятель Мукачівського монастиря,
намісник о. Михайло Станко, о. Лука
Буняк, ЧСВВ, і бр. Домінік Костак,
ЧСВВ, – з Малоберезнянського
монастиря.
Участь у науковому семінарі
взяли також сестри Чину св. Василія
Великого з Ужгорода та Перечина;
науковці, громадські діячі та студенти.
Після підбиття підсумків секретар
Провінції св. Миколая о. Франциск
Онисько, ЧСВВ, виступив із подячним
словом, в якому наголосив, що цей
рік у Провінції св. Миколая буде поособливому присвячений о. Атанасію
Пекарю та його науковій спадщині.
Останньою частиною семінару
була зустріч усіх учасників за кавою,
де була можливість познайомитися,
поспілкуватися та придбати всі три томи
«Нарисів історії Церкви Закарпаття»
авторства о. Атанасія Пекаря.
З нагоди цього наукового заходу
Провінція св. Миколая видала
брошуру з біографією о. Атанасія
Пекаря і загальним оглядом його
«Нарисів історії Церкви Закарпаття»,
а також пам’ятну картку з
фотографією отця, його словами та
підписом – для всіх учасників.
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ХРЕСНА ДОРОГА У ЛЬВОВІ:

«ТІЛЬКИ ЗАВДЯКИ ЛЮБОВІ
СТАЄШ, ЯК ХРИСТОС,
ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНИМ, ЩО ПРИНОСИТЬ
ПЛОДИ У СВІЙ ЧАС»

Тисячі людей долучилися 11 березня
до Хресної ходи «Боже Великий
Єдиний, нам Україну храни!» вулицями
Львова. Серед них – мешканці
Львівщини, представники чернецтва,
духовенство Львівської архієпархії УГКЦ,
студенти УКУ та Львівської духовної
семінарії святого Духа.
На кожній стації звучали роздуми,
усі молилися і переглядали своє життя.
Духовенство звертало увагу люду на
те, що сьогодні багато скаржаться і
нарікають на своє життя, але інструмент
щастя – у наших руках. Саме це мав
на увазі Блаженніший Любомир, коли

WWW.MISIONAR.IN.UA

казав: «Поміж нас дуже багато добрих
людей, але замало бути добрим. Треба
чинити добро. Коли ми у складних
обставинах, у такі моменти нам тяжко
побачити ближнього. Іншого часто бачимо
поверхово, інструментально, – роздуми
на 8-й стації Хресної ходи. – А на цій стації
Ісус нас навчає, що найкраще у часі свого
страждання зустріти страждання свого
ближнього. Якщо вам сьогодні щось болить,
ви зігнуті під тягарем життя, розгляньтесь
навколо і знайдіть того, хто сам страждає
і потребує уваги. Бо тільки завдяки любові
стаєш, як Христос, деревом зеленим, що
приносить плоди у свій час».
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ЄПИСКОП ВІДМОВИВ
ПОЛІТИКОВІ
У ПРИЧАСТІ
Єпископ Томас Папроцкі зі
Спрінгфілда, штат Іллінойс, США, постановив, що вірянин його дієцезії,
впливовий сенатор Демократичної
партії Річард (Дік) Дарбін не буде допущений до Святого Причастя. Таке
рішення єпископ ухвалив через
уперте і відкрите (маніфестаційне)
перебування політика у тяжкому
гріху. Сенатор Дарбін, разом з іншими 13-ма сенаторами-католиками, нещодавно голосував проти ухвалення
заборони абортів після 20-го тижня вагітності. Єпископ Папроцкі ствердив,
що це, а також численні попередні голосування, виключає сенатора з євхаристійного спілкування та суперечить ученню Церкви у справі життя. Він
послався на канон 915 Кодексу канонічного права, в якому сказано, що «до
Святого Причастя не належить допускати екскомунікованих або підданих
інтердикту, після наміру або декларації покарання, як також інших осіб, що
уперто є в явному тяжкому гріху». Сенатор Дарбін не буде допущений до
Святого Причастя, доки не висловить жалю за свій гріх. Це рішення не має
на меті покарання, воно має сприяти переміні серця. Сенатор Дарбін колись був пролайфістом. «Я щиро молюся, щоб він виявив розкаяння і зно-
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ву став на бік життя», – написав єпископ Папроцкі. Подібну позицію зайняв
2013 року Папа Франциск. У листі до аргентинських єпископів він написав,
що не можна приймати Святе Причастя і водночас учинком чи словом діяти проти заповідей, зокрема, коли підтримують аборти, евтаназію чи інші
тяжкі злочини проти життя й сім’ї. Папа підкреслив, що відповідальність лежить і на законодавцях, керівниках урядів та працівниках служби здоров’я.
Минулого року сенатор Дарбін був одним із двох членів сенатської комісії,
хто не допустив до обрання на посаду кандидатку на суддю Апеляційного
суду в Чикаго професор Емі Коні Барет. Дарбін разом із сенаторкою Діаною
Фейнштейн заявляв, що католицька віра видатної жінки-юриста може перешкоджати їй у виконанні обов’язків судді. Сенатор Дарбін прямо запитував
кандидатку, чи вона ортодоксальна католичка (що вона підтвердила). Як підкреслювали коментатори, це було порушенням американської конституції,
яка проголошує, що «ніколи довірення в служінні Сполученим Штатам якоїсь
посади або публічної функції не може бути узалежнене від визнання віри».

В ІСПАНІЇ НА КАРНАВАЛІ
ВИСМІЮВАЛИ БОГОРОДИЦЮ.
ПРОТЕСТУЮТЬ НАВІТЬ ЮДЕЇ З МУСУЛЬМАНАМИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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В Іспанії християни, юдеї та мусульмани у спільному комюніке вимагають
пошани релігійних почуттів. Під час карнавалу було висміювано, зокрема,
Мадонну дель Пілар і апостола Якова. «Образа релігійних почуттів усе ще
отримує в нашій країні незрозумілу суспільну толерантність. В Іспанії профановано святині та символи; публічно принижують найсвятіші для мільйонів посилання і глузують із них, за повної безкарності», – написано у зверненні. Християни, юдеї і мусульмани визнають, що вже чимало зроблено,
аби подолати різні форми дискримінації. Однак образа релігійних почуттів
надалі залишається питанням, болісним для значної частини суспільства.
Прикладом є провокації та висміювання Ісуса і Марії, які сталися за останні
тижні. «Ніхто не терпів би образи, скерованої проти почуттів або цінностей,
які поділяють інші суспільні групи», – йдеться в комюніке. Наявна у державі
толерантність і поблажливість для образи релігійних почуттів незрозуміла,
а посилання на «свободу слова» – неприйнятне. «Право на свободу слова
не є абсолютним правом. Воно має свої межі, як кожне право, і не може бути
використане, щоб порушувати іншу свободу ані інше благо, захищене законодавством». Релігійна свобода і релігійні почуття, пов’язані з нею, «чітко
визначені й захищаються нашим законодавством», – зазначено в документі.
«Ми просимо віруючих і невіруючих тільки про взаємну повагу».

ОТЕЦЬ
ҐЕОРҐ РАТЦІНҐЕР:
«МОЛЮСЯ
ПРО ДОБРУ
СМЕРТЬ
ДЛЯ СЕБЕ
І БРАТА»
«Щодня молюся про добру смерть для мене і мого
брата. Для нас обох. Це наше
велике прагнення», – сказав
о. Ґеорґ Ратцінґер у розмові
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з журналістом німецького часопису
«Neue Post». Видання оприлюднило
коротку розмову з братом папи-емерита з нагоди 5-річчя проголошення Бенедиктом XVI свого відходу від
папського уряду. Отець Ґеорґ сказав
в інтерв’ю, що йому знову доводиться пересуватися інвалідним візком.
Це викликане паралічем, що прогресує. Він переймається, що параліч може ослабити серце. «А тоді все
може закінчитися швидко», – зізнався
94-річний священик. Старенькі брати щодня телефонують один одному,
розмовляють про все. «Це великий
дар. Жоден із нас не самотній», – підкреслює старший Ратцінґер. «Якщо
Бог дозволить, побачимося знову
8 квітня», – сказав о. Ґеорґ. Він хотів
би знову поїхати до Рима, щоб 16 квітня бути на 91-му дні народження брата. «Однак це ще далеко. Хто знає, що
може тим часом статися».
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МАЙБУТНІЙ ПАПА З БРАТОМ І СЕСТРОЮ

СВЯЩЕНИК, ЯКИЙ КОРИСТУЄТЬСЯ
МОБІЛЬНИКОМ ПІД ЧАС СПОВІДІ,
ПРИПУСКАЄТЬСЯ СЕРЙОЗНОГО ЗЛОВЖИВАННЯ
В голові не вкладається, щоб при сповіді сповідник одночасно користувався соцмережами або писав смс-повідомлення. Про цей гріх деяких
священиків говорив кардинал Мауро П’яченца, відкриваючи щорічний
ватиканський курс внутрішнього форуму для сповідників. Цей захід організовує Апостольська пенітенціарія, якою керує кардинал П’яченца,
виключно у дні Великого посту, пише Ватиканське радіо. Користування мобільником у конфесіоналі кардинал однозначно назвав «практичним атеїзмом», який «показує крихкість віри самого сповідника у цю
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
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надприродну подію благодаті», яка звершується під час сповіді. Великий
пенітенціарій звернув увагу, що не повинно бути таких ситуацій, коли
священик входить до сповідальниці з увімкненим мобільним телефоном.
Увінчанням ватиканського курсу для сповідників буде покутна літургія в
базиліці св. Петра, яку в п’ятницю пополудні очолить Папа Франциск. Як
сам Папа, так і учасники курсу після цього молебню сповідатимуть у конфесіоналах. У такий спосіб Ватикан долучиться до всесвітньої акції «24 години для Господа», яка постала у Рік Милосердя як відповідь на заклик,
висловлений у папському листі «Обличчя Милосердя».

ПРАКТИКОВАНА В КАНАДІ
ЕВТАНАЗІЯ СПРАВЛЯЄ СИЛЬНИЙ
ВПЛИВ НА МЕНТАЛЬНІСТЬ
МЕШКАНЦІВ ЦІЄЇ КРАЇНИ
«Евтаназія зміцнює канадців у переконанні, що
людина має цінність лише тоді, коли вона при силах
і їй все вдається», – вважає кардинал Томас Коллінз.
Він вказує, що виявом цієї нової ментальності є, поміж іншим, високий показник самогубств серед молоді. Вони вчаться від керівництва країни, що життя, яке нібито не має сенсу, треба просто закінчити,
пише Ватиканське радіо. «Проблема полягає в тому,
що дійсність приховують за фальшивою термінологією, яка гарно звучить, – каже кардинал Коллінз. – Бо цих людей убивають,
а не «дозволяють їм померти». І прихильники евтаназії це усвідомлюють.
Це було видно під час суперечки саме стосовно термінології. Навіть слово
«евтаназія» їм видавалося надто жорстоким. Тому вони говорять про медичну допомогу при вмиранні. Коли відходила моя сестра, то вона справді
користувалася медичною допомогою – це була паліативна опіка, їй тамували біль. Але в тому, що передбачає канадський уряд, немає допомоги,
опіки, є несення смерті. І більше нічого. Ти не живеш. У цьому суть евтаназії. У часи, коли, зокрема, молоді люди так часто скоюють самогубства, бо
втрачають всіляку надію, наш уряд і всі ті, хто хвалиться своїм співчуттям
та милосердям, кажуть до нас усіх: якщо відчуваєш, що твоє життя не має
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сенсу, то просто не живи. Так бути не може. Це зле! Це не є нічим добрим для
нашого суспільства!». На думку архієпископа Торонто, нині справджується
те, що казав ще Іван Павло ІІ: настає цивілізація смерті. У її контексті, однак,
дуже важливим є свідчення, яке папа Войтила дав в останні місяці свого
життя. «Його тіло було знесилене, а при цьому велич цієї людини для всіх
була очевидна», – згадує кардинал Коллінз. Церква в Канаді, каже кардинал,
не залишиться пасивною перед лицем цієї нової дійсності. Вона старається
розвивати паліативну терапію, а водночас на місцях, по парафіях хоче дійти
до всіх, хто сумнівається в цінності свого життя. «Ми хочемо, щоб людина
відкрила власну гідність», – зазначив канадський ієрарх.

«ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО ОРГАНІВ –
ЦЕ АКТ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЛЮБОВІ
ТА СОЛІДАРНОСТІ», –
АРХІЄПИСКОП УТРЕХТА КАРДИНАЛ ВІМ ЕЙК
Священнослужитель відповідає у голландському єпископаті за етико-медичні питання. Цитованими словами кардинал Ейк прокоментував
урядовий закон про трансплантацію органів, повідомляє Ватиканське
радіо. Згідно з новим законом, дорослі громадяни Голландії по смерті
автоматично стають потенційними донорами. У комюніке Конференції
єпископату кардинал Ейк висловив
свою підтримку цьому розпорядженню уряду. Водночас він підкреслив,
що кожен має право на вільне та необмежуване рішення щодо власних
органів. Тепер, після ухвалення закону про донорство, кожний повнолітній мешканець Голландії отримає
листа з запитанням, чи він бажає,
щоб його органи по смерті були переказані для трансплантації. Можна
буде зазначити також, що останнє рішення належатиме близьким померлого. До тих, хто протягом 6 тижнів
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не відповість на урядове опитування, будуть надіслані наступні листи
з тим самим запитанням. Відсутність відповіді означатиме автоматичну
згоду бути донором. Своє рішення можна змінити будь-якої миті. Новий
закон набуває чинності від 2020 року.

ПОСТАНОВИ 78 СЕСІЇ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ
КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО ВЕРХОВНОГО
АРХІЄПИСКОПСТВА УГКЦ
1. Для забезпечення належного рівня загальнолюдського і духовного виховання в семінаріях України кандидатів до священства задля відповідного підготування до служіння Церкві:

НОВИНИ
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1) рекомендувати єпархіальним єпископам:
– скеровувати на служіння в семінаріях взірцевих священиків з-посеред єпархіального кліру, звільнивши їх від усіх інших
обов’язків (парафіяльного служіння, капеланства та ін.);
– призначити відповідальних за душпастирство покликань у
власних єпархіях і екзархатах та доручити їм налагодити співпрацю із семінаріями;
2) просити Патріаршу комісію у справах духовенства УГКЦ:
– розробити програму формації вихователів семінарій (ректорів, віце-ректорів, економів, префектів та духівників);
– опрацювати нову редакцію документа «Напрямки підготовки кандидатів до священства в УГКЦ» із врахуванням викликів та
особливостей сучасної культури;
3) доручити керівництву семінарій Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ:
– у формаційному процесі приділяти особливу увагу творенню
атмосфери взаємної довіри та братньої солідарності між вихователями і семінаристами;
– постійно перебувати в семінарійній спільноті під час навчального року, за винятком часу відпустки та літніх чи зимових
канікул і відлучень з благословення єпархіального єпископа;
– особливо плекати покликання до місійного служіння Церкві.
4) доручити отцям-душпастирям парафій Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ:
– дбати про плекання покликань до священичого та монашого
стану;
– там, де цього ще немає, створити при парафіях вівтарні дружини та інші молодіжні спільноти для плекання і підтримки покликань.
5) просити Отця і Главу УГКЦ підготувати послання із закликом до всіх
вірних УГКЦ про потребу молитви за добрі покликання до священичого
і чернечого стану та проханням до батьків і душпастирів про необхідність плекання покликань та їх важливості для життя Церкви і народу.
2. Затвердити документ «Норми і засади охорони дітей і молоді в
УГКЦ».
3. Затвердити Програму семінарійного курсу «Сповідництво».

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
WWW.MISIONAR.IN.UA

НОВИНИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ

КАТОЛИЦЬ

25

НОВИНИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ

4. Затвердити текст Послання Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ з нагоди 100-річчя відновлення
української державності.
5. У відповідь на ініціативу Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій:
А. Підтримати пропозицію Всеукраїнської ради Церков і релігійних
організацій про оголошення 2018 року Роком Божого Слова в Україні.
Б. Створити Організаційний комітет із відзначення Року Божого Слова в Україні.
В. Взяти за основу і затвердити з внесеними поправками та пропозиціями План відзначення Року Божого Слова в Україні.
6. Для належного відзначення 1030-річчя Хрещення Русі-України:
А. Присвятити цьогорічну Загальноукраїнську прощу до Зарваниці
цьому відзначенню з проведенням Чину відновлення хресних обітів.
Б. У всіх храмах Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ
28 липня, у день Святого Володимира, відслужити Божественні Літургії з Чином відновлення хресних обітів.
В. Для поглиблення свідомості спадкоємства Володимирового хрещення організувати 29 липня 2018 року Божого прощу семінаристів
УГКЦ до Києва – колиски нашого християнства.
Г. Продовжуючи давню традицію відзначення Хрещення Русі-України, 14 (1) серпня в усіх храмах Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ провести Велике августовське водосвяття та інші
традиційні чини.
7. Взяти до уваги звіт Центру протидії корупції у складі Комісії
УГКЦ «Справедливість і мир» (ad iterim).
8. Взяти до уваги звіт про діяльність Координаційної ради з питань душпастирства в кризових ситуаціях.
9. Взяти до уваги звіт про діяльність Патріаршого паломницького
центру УГКЦ.
10. Сімдесят дев’яту сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ провести у травні 2018 року Божого.
Ці постанови набирають чинності
1 березня 2018 року Божого
Голова Синоду
Блаженніший Святослав (Шевчук)
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ВИХОВАННЯ
СУМЛІННЯ
Ієромонах
Матей ГАВРИЛІВ, ЧСВВ

ПРОДОВЖЕННЯ СТАТТІ

НОВИЙ КАТЕХИЗМ
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
ПРО СУМЛІННЯ
У розділі про гідність людської особистості, в артикулі 6,
йдеться про моральну совість.
Тут наводиться традиційне її
визначення:
«Моральна совість – це судження розуму, за посередництвом якого людська особа розпізнає моральну якість
конкретного акту, що має здійснитись, що здійснюється, або
такий, що здійснився».1
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1778; Libreria Editrice Vaticana
1992. 455. Пор. «Совість есть діло разума искуснаго имже
человікъ разсуждаетъ, аще что ему твориты подобаетъ или
неподобаетъ» Богословія нравоучительная, Львовъ 1760, с. 335.

Наводиться при цьому також
вислів кардинала Ньюмана:
«Совість – це закон нашого
духа, але такого, що його перевищує, що дає розпорядження,
що вказує на відповідальність
і обов’язок, страх і надію… що
є посланцем Того, який у світі природи і ласки нам говорить непомітно, навчає і керує
нами. Совість передусім є намісницею Христа».2
ККЦ дуже ясно ставить питання вибору згідно із сумлінням у сенсі його правильності чи помилковості, тобто
коли цей вибір узгоджується
з божественним законом, або
коли йому суперечить.3 А для
правильності рішення подає
отакі норми-правила:
• Ніколи не погоджуйся робити зло, щоб вийшло добро.
• «Все, що бажали б ви, щоб
люди вам чинили, те ви чиніть їм».4

1
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4

Newman J.H., Lettera al Duca di Norfolk, 5.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1786.
Mm 7,12.
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• Любов завжди здійснюється через пошану до ближнього
і до його сумління.5
СОВІСТЬ – ЦЕ ДІАЛОГ З БОГОМ
Людина, яка вийшла з рук
Бога-Творця, носить його образ
таким чином, що коли шанує і
вводить його з доброї волі у гру
законів людської природи, то
її діяльність входить у вічний
задум Божий, актуалізує план
Всевишнього, і, таким чином, її
дія єднається з Божою дією саме
у даний момент історії – hoc et
nunc. Цей сенс діяння – в Бозі
і для Бога – в інтимному святилищі власного сумління посилюється, коли розглядається
у надприродному, метафізичному порядку. Слід сказати, що
Бог у своїй доброті встановив інший спосіб спілкування, котрий
безмежно перевищує природній – Він дозволив бути причасником його життя, відкрив себе
самого, Він говорить з людиною
безпосередньо своїм Словом.
Таким чином, кожна дія у вимірі Божого плану дійсно стається
відповіддю на його волю, яка
полягає у тому, щоб встановити
з кожним єством особисті відносини на основі любові.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1789. Пор. теж «Сумління –
це практичне судження або веління розуму, завдяки якому хтось
вважає, що дана справа мусить бути виконана тут і тепер, оскільки є доброю, і слід уникнути того, що є зле». Washington Case II,1
in Enchiridion Vaticanum (EV4), DDB, Bologna 1994, n. 695.
5
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СОВІСТЬ ЯК ОЦІНКА ДІЙ
У КОНКРЕТНИХ ОБСТАВИНАХ
Вселенські й загальновідомі засади, наприклад: «слід
робити добро, а не зло», «не
можна робити іншим того,
чого собі не бажаєш», хоч мають фундаментальне значення, та не завжди зберігаються
в конкретних ситуаціях. Однак, коли вони приймаються
і засвоюються особисто, як
«категоричний
імператив»,
то стаються моральним законом. Наприклад, коли юрба
людей бачить багато поранених під час стихійного лиха,
то вона може залишатися
байдужою, однак, коли кажу
собі: «цього пораненого я повинен негайно доглянути», то
тут йдеться вже про оцінку
моєї совісті, і саме вона стає
моральним критерієм і моральною оцінкою даної, конкретної ситуації.
Комуністична етика і мораль, яка вважала себе «найгуманнішою» у світі, в дійсності небагато спільного мала з
гідністю самої людської особи,
бо ґрунтувалася на принципі
колективізму, згідно з котрим
інтереси особи втілюються
тільки шляхом досягнення
суспільних інтересів, а точніше інтересів пануючої комуніс-
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тичної партії, що вважала себе
«авангардом суспільства».6
Ще досі тим, що пережили
тоталітарний режим, стоїть
перед очима гасло комуністів:
«партія – це ум, честь і совість
нашої епохи». Тобто, іншими
словами, усі, ким вона керувала, не повинні були вже журитися відповідальністю за свої
вчинки, чи пошуками власних
доріг, партія брала на себе колективну
відповідальність,
прикриваючись
інтересами
суспільства.
«Совесть – это субъективное
осознание личностью своего
долга и ответственности перед
обществом. В социалистическом обществе требования совести нравственной личности
не могут означать ничего иного, кроме служения интересам
других людей, коллективу.
Поэтому возникающие иногда конфликты между личной
совестью и предъявляемыми
извне требованиями являются только результатом неправильного понимания данной личностью или другими
людьми долга человека перед
обществом».7
Пор. Марксизм и мораль. – Рим. – I960, с. 21.
Словарь по этике / изд. 5. – М. – 1983, 326. «Нову людину», –
писав свого часу Чеслав Мілош, – так виховують, щоб нормами
своєї поведінки вона виключно визнавала загальне добро. Вона
думає й реагує, як інші, вона скромна, роботяща, задовольняється тим, що дає їй держава, приватне життя обмежує ночами,
проводженими вдома, поза цим завжди перебуває серед своїх
6
7
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товаришів – на роботі, на розвагах. Вона старанно спостерігає
своє оточення і доносить владі про всякі думки і вчинки своїх
співтоваришів. Донощицтво було і є відоме в різних цивілізаціях.
Проте назагал його ніколи не підносили до гідности чесноти…
Воно є підставою, на яку спирається Страх усіх перед усіма».
Чеслав Мілош. Поневолений розум // Сучасність. 1985, с. 91.
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Все просто: кожен повинен
був якнайчіткіше «усвідомити
свій борг і відповідальність»,
і цього вистачало. Для деяких, зрештою, це було досить
зручно, а для тих, «що неправильно розуміли усвідомлення свого боргу», були виправні
концтабори. У післярадянські
часи поняття «сумління» переосмислюється. Автор філософсько-антропологічного і релігієзнавчого дослідження про
свободу совісті – Бабій, пише:
«Головна увага має бути приділена особистості як суб’єкту
свободи совісті, адже сама особистість, індивідуальність є
носієм, якщо так можна виловитись, приватним власником
свободи совісті, це певною мірою атрибут і вияв її власного
«я». … Совість, свобода совісті,
по суті – індивідуальні».8
На Заході, а особливо в Німеччині, впродовж останніх
років розвинулась т. зв. «етика ситуації».9 Радикальне виявлення такої етики полягає
у відкиненні будь-якої універсальної і абсолютної моральної
норми, а також у декларуванні того, що моральна норма у
Бабій М.Ю. Свобода совісті. – Вища школа. – Київ. – 1994, с. 25.
Або «situational morality» = «мораль – куди вітер віє», або
«circumtances ethics» = «етика обставин», ґрунтована, власне, на
атеїстичнім екзистенціялізмі та нестримній емансипації, коли «людина не хоче терпіти (толерувати) трансцендентності, а хоче сама
бути найвищою вартістю». Danieluo J., Cristian Faith and Today’s
Man in Our Sunday Visitor, Huntington, Ind.. vol. 58. N. 51, 19/04/1970.
8
9
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діянні остаточно зводиться до
персонального, вільного рішення. Церква у документах ІІ Ватиканського Собору, а також
папська Енцикліка Veritatis
splendor, хоч не вживають вислову «етика ситуації», однак
цілком ясно їй протиставляються:
«… свобода – це не просто
вибір тієї чи іншої окремої дії;
але це рішення особистісне і
готовність дати життя «за» або
«проти» Добра, «за» або «проти» Правди, остаточно: «за» або
«проти» Бога».10
Хоч не все є помилковим в
«етиці ситуації», у випадку позитивного закону, який ґрунтується на волі законодавця,
християнин може опинитися
у важких моральних обставинах, не передбачених законом,
котрий не може віруючого виправдати.11 Наприклад, у комуністичних країнах не існувало поняття християнського
празника, тобто «день святий –
святкувати», тому віруючий не
міг піти до храму, а якщо це
зробив, то був покараний. Все
ж таки «етика обставин» являє
собою поважну небезпеку для
християнина принаймні у чотирьох пунктах:
Veritatis splendor, 65, Milano 1993, p. 68.
Докладніший огляд «етики обставин» у Гарванко. Вірую во
єдину святую. – Йорктон, Саскатун. – 1970, с. 290-294.
10
11
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1) моральне рішення не може
бути накинене якоюсь окремою
особою на основі її інтуїції;
2) наполягання на твердих
особистих переконаннях може
призвести до небезпечних висновків;
3) перенаголошування на
особистих внутрішніх рішеннях може призвести до відкидання зовнішньої влади, заперечення приписів Декалогу й
авторитету Церкви (екзистенціалізм);
4) ситуаційна етика ускладнює ситуацію через т. зв. «неповторні, окремі випадки» і,
тим самим, множить число нових приписів та декларованих
узаконень.12
Свобода, цінності та норми
взаємно переплітаються, бо
свобода, щоб бути автентичною, не тільки має бути вільною від перешкод, але також
бути настільки спроможною,
щоб діяти, отже ж, передусім
потребує ієрархії вартостей і
норм.13 Людина обирає свою
остаточну ціль і тим самим
актуалізує
концептуально
опрацьований план, а діючи
вільно, приймає перед Богом
відповідальність за вибрану
Gleason R. W., Situational morality, Magi Books. Inc., Albany, N.Y.
1968, p. 28-36.
13
«Свобода, як відомо, виступає в двох іпостасях: «негативна» –
«свобода від» і «позитивна» – «свобода для». Див. Бабій М. Ю.
Свобода совісті. – Вища школа. – Київ. – 1994, с. 32.

для власного життя орієнтацію, яка, відтак, виражається
і конкретизується в окремих
практичних виборах. Як писав
К’єркегор: «Людина лише тоді
стає особистістю, коли здійснює вибір, перестаючи плисти за течією».14
Безперечно, життя людини повинно оцінюватися на
основі фундаментального вибору у відношенні до Бога, або
спрямовуючи себе до нього,
як до найвищого Добра, або
його відрікаючись. Однак цей
«основний вибір» не може бути
зведений до беззмістовного
і безцільного наміру, якому,
ясна річ, не може відповідати
активне зусилля у виконанні
різних обов’язків морального
життя. Відповідальність особи у її етичних виборах вимірюється шкалою моральних
вартостей і її відповідністю до
ступенів закону.15
ВИХОВАННЯ СУМЛІННЯ
В Україні, у післякомуністичній і передконсумістичній
споживацькій дійсності, праця
над вихованням сумління для
Церкви і суспільства є надзвичайно важливою, бо стосується

12
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Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – СПб. – 1894, с. 231.
Sinodo dei vescovi (25.1.1983). «Instrumentum мaboris La
riconcilazione e la penitenza nella missione della Chiesa. In EV 9,
DDB, Bologna 1987, n. 32-33s.
14
15
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усіх громадян і, зокрема, довірливих дитячих чи юнацьких
сердець.16 Саме на виховання
совісті сильно звертає увагу
Церква у своїх документах.17
Новий Катехизм стверджує:
«Совість повинна виховуватися, щоб моральні оцінки
були натхненні світлом. Добре
виховане сумління є правильне і правдиве. Воно формулює
оцінки згідно з розумом, утверджуючись у справжньому добрі за мудрою волею Творця.
Виховання совісті необхідне
Ioannes Paulus II, Reconcilatio et paenitentiae. Adhortatio apostolica
(2.XIL1984), 26. In EV 9, DDB, Bologna 1987 n. 1157. Див. також
Sebbot R., Gewissenserцffnung, in Lexikon für Theologie und Kirche,
band 4. «Herder». Freiburg-Basel-Rom-Wien 1995, сol. 627-628.
17
Sinodo dei vescovi (25.1.1983). «Instrumentum Мaboris La
riconcilazione e la penitenza nella missione della Chiesa. In EV 9,
DDB, Bologna 1987. n. 31.
16
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для людини, виставленої на
негативні впливи і спокушуваної гріхом, до свого власного
судження і нехтування здоровим та безпомилковим вченням. Виховування совісті – це
завдання цілого життя, від
дитячих літ, аж до похилого,
немічного віку… Виховання
совісті гарантує свободу і породжує мир у серці. У виховуванні сумління Слово Боже
є світлом на нашому шляху,
важливо прийняти його з вірою й молитвою і застосувати
у житті. Слід робити рахунок
сумління, орієнтуючи його на
Хрест Господній».18
18

Catechismo della Chiesa Cattolica, 1783-1785.
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VERITATIS SPLENDOR –
СЯЙВО ПРАВДИ
Христос сказав: «Світло
тіла – око. Як, отже, твоє око
здорове, все тіло твоє буде світле. А коли око твоє лихе, все
тіло твоє буде у темряві».19 У
цих словах Ісуса знаходимо
заклик до виховання совісті,
щоб вчинити її предметом постійного навернення до добра і
правди. Аналогічним є заклик
апостола Павла, щоб не поводитись за способом думання
цього світу, але перемінюватися, відновлюючи власний розум.20 Справді, саме серце, навернене до Господа, і любов є
джерелом правильних оцінок,
«щоб розрізнити, що то є воля
Божа, що добре, що вгодне, що
досконале»,21 слід набувати
знання закону Божого, а окрім
цього «співприродності» між
людиною і справжнім добром.22
Така співприродність, чи спорідненість закорінюється і розвивається у цнотливих звичаях
самої людини: її кмітливості
та інших головних чеснотах,
а найперше – у богословських
чеснотах віри, надії і любові.
Саме в цьому сенсі Ісус сказав:
«Хто правду чинить – іде до
19
20
21
22

Mm 6,22-23.
Пор. Рим 12,2.
Рим 12,2.
S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II. q.45. a.2.
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світла».23 Великою допомогою
для виховання совісті християнина є добре опрацьовані церковні документи.24
НОРМИ ВИХОВАННЯ СОВІСТІ
Сумління не є законом самим по собі. У вихованні совісті слід керуватися нормами
об’єктивної моралі, включаючи також вчення Церкви,25
щоб мати «не слабку, а тим
більше не оманливу совість,
якої не позбавлені і погани,
треба саме сумління розвивати, вправляти через вивчення
записаного Божого Закону і
повчання богомудрих учителів, пристосовуючи себе до їх
керівництва».26 Розвиток християнської совісті – це динамічний процес, який полягає у
здатності бачити вартість або
безвартісність кожної дії у світлі християнської моралі й удосконалювати цю здатність.27
«Бережи совість. Все інше збереже вона», каже майстер афоризму Леонід Сухоруков.
ПРОДОВЖЕННЯ – У НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ
Йо 3,21.
Veritatis splendor, 64, Milano 1993, p. 67-68.
Washington Case II in EV. 4, DDB, Bologna 1994. n. 697.
26
Св. Амвросій Медіоланський, у Цветник духовный / II. – СПб. –
1892, c. 157.
27
Mc Mahon E., Education of conscience, in New Catholic
Encyclopedy, vol. IV. San Francisco-Toronto-London-Sydney 1967,
p. 202. Може добрe послужити посібник Ніколя Де Мартіні,
Зрілість – найважливіша проблема. – Вид-во оо. Селезіян. – РимЛьвів, 1992.
23
24
25
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ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ
СПОВІДЬ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ?
На це запитання відповідає о. Єронім Стипа, OFM, доктор
моральної теології. Усупереч тому, що можна подумати про цю тему,
текст не призначений виключно для жінок, позаяк не існує якихось
«специфічних гріхів», які б скоювали тільки чоловіки або тільки жінки.
Загалом як люди ми грішимо в тих самих моральних категоріях,
тільки з різною частотою. Гріхи нікому не чужі. Францисканець при
цьому підкреслює, що як чоловіки і жінки ми по-різному переживаємо
свою духовність. Інакше підходимо до моральних проблем, бо інакше
функціонує чоловіча й жіноча психіка. Вона має вплив на те, як ми
переживаємо сповідь. І як це відбувається у жінок?
– У жінки вищою сферою в
характері є емоційність. Це специфіка
жінки. Об’єднання розуму, серця і
чуттів. Мозок чоловіка складається
з багатьох «скриньок», і в кожний
конкретний момент він може
зосередитися на якійсь одній з них.
Мозок жінки має не менше «скриньок»,
але вони всі між собою постійно
поєднані, – каже о. Єронім. – Коли
жінки приходять до конфесіоналу,
то завдяки своїй інтуїції вони мають
краще самопізнання, можуть легше
назвати обставини гріха, дивляться
глибше, в корінь проблеми. Натомість
чоловіки зосереджені більше на
«списку»: те, це, оте, й амінь. Жінки
здатні добре проаналізувати свої
вчинки. Вони багатші на почуття,
емпатію. В серці мають величезне
прагнення добра, краси, гармонії, а
насамперед – любові. Саме любові
вони потребують достоту як повітря…
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Жінка більше, ніж чоловік, відкрита
на світ релігії та на духовність. На духовні
проблеми вона дивиться набагато
делікатніше, облагородженіше. Здатна у
конфесіоналі розрізняти нюанси. Чоловік
іде «по поверхні», називає речі на ім’я,
і все. Жінка входить углиб, у реакцію
психіки, розпізнає приховані мотивації. Її
світ багатший на переживання.

БАГАТШІ, АЛЕ НЕСТІЙКІ
– Мусимо пам’ятати, що у жінок є
особливі періоди в місяці, коли вони
стають нервово дуже чутливими,
більш дратівливими. За це вони не
повинні себе картати, а чоловіки
мають їх підтримувати, – звергає увагу
священик. – Нервова рівновага у жінок
постійно піддається коливанням. У
чоловіків зовсім інакше.
Францисканець наводить слова
Ванди Пултавської, яка колись сказала,
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що жінці тяжче бути людиною, оскільки
вона носить у собі безліч бурхливих
настроїв. Змінність почуттів стає
мотором численних вад у жінки:
злосливості, критиканства, балакучості,
керування симпатіями й антипатіями.
Отож не всі вони викликані злою волею,
почасти також фізіологією.

СКЛАДНО ДЛЯ НАРЕЧЕНОГО,
ЧОЛОВІКА І… СПОВІДНИКА
– Сфера почуттів у жінок дуже
широка, розгалужена, і буває
складною для розуміння чоловіків чи
наречених, – але також і для священика
в конфесіоналі, який повинен це
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відповідно розпізнавати. Коли жінка
оцінює дійсність, вона може більше
керуватися почуттями, ніж конкретними
фактами. Сповідник інколи має з цим
проблему.
Часто жінки приносять до
сповідальниці свої рани і плачуть над
собою. При цьому там не завжди є
реальні труднощі. Пенітентка хоче
викликати співчуття. Це саме по собі
не є погане, бо в конфесіоналі ми
можемо прагнути розради. Це одна
з ролей сповідника. Священик у такі
моменти повинен скерувати каяницю до
праці над собою в царині терпеливості,
витривалості у труднощах. Але надміру
сильне нарікання на ближніх має бути
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керівником. Але, як каже свята
Сестра Фаустина, треба молитися
про керівника душі. Францисканець
пояснює, що жінка у конфесіоналі
схильна губитися у дрібницях
і подробицях, інколи надмірно
зосереджується на додаткових
обставинах, перш ніж дійде до суті
сповіді.
– Жінка має потребу акцептації та
сприйняття у конфесіоналі з повагою і
делікатністю, і цього повинна очікувати,
але це не означає, що священик не
може зробити їй зауваження. Просто він
повинен висловитися по-батьківськи, –
застерігає реколекціоніст.

ПОРАДИ, АЛЕ НЕ ЖИТТЄВІ РІШЕННЯ
відзначене у сповідях. На жаль, буває
так, що жінка, перш ніж дістанеться суті
своїх зізнань, викладе цілу структуру
гріховності своєї сім’ї: а то чоловік, а то
діти, а то свекруха. В таких випадках
ідеться більше про перелік вад інших
людей, ніж про зізнання у власних хибах.

ПОТРІБЕН ПОСТІЙНИЙ СПОВІДНИК
– Жінка має більшу здатність до
споглядання і тривалої молитви, ніж чоловік.
Тому жінки частіше шукають сталого доброго
сповідника. Вони прагнуть переходити на
вищий рівень духовного розвитку. Очікують
конкретних порад, допасованих до їхньої
індивідуальної ситуації, – і це прекрасно.
Вони не хочуть штампованих повчань, –
розповідає священик.
Отець Єронім нагадує, що далеко не
кожний сповідник може бути духовним
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Отець Єронім розповідає, що жінки
приходять до конфесіоналу з великим
болем серця, коли, наприклад, не
складається спілкування з чоловіком.
І це добре, що вони хочуть ділитися
зі священиком своїми зраненнями,
наприклад, коли справа стосується
фізичного чи психічного насильства,
алкоголізму чоловіка чи його зрад.
– Однак ніколи не можна очікувати
від сповідника якихось радикальних
розв’язань. Священик не повинен
казати: «Покинь цього страшного
чоловіка» або «залишайся з ним і будь
героїнею». Чому? Бо сповідник не може
«ставити питання руба». Це життя
жінки, і вона мусить вирішувати сама, а
не священик за неї. Вочевидь, вона має
право ділитися проблемами, а завдання
священика – показати обидва боки
медалі, висвітлити наслідки, надати різні
можливості розв’язання ситуації.
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ПІРС
БРОСНАН,
АГЕНТ 007:
«МОЛИТВА
ДОПОМАГАЄ
БУТИ БАТЬКОМ,
АКТОРОМ,
ЛЮДИНОЮ»
Дружина й дочка Броснана померли від раку яєчників. Один із
синів мав тяжкий час. Голлівуд продовжує його пестити, однак сам
актор визнає, що тільки розмова з Богом допомагає йому йти вперед.
Пірс Броснан у 1980-ті роки здобув всесвітню славу завдяки ролі в
серіалі «Детектив Ремінгтон Стіл», а потім кілька разів зіграв Джеймса
Бонда – Агента 007. Сьогодні він зізнається: «Молитва допомогла мені,
коли я через рак втратив дружину. Тепер віра допомагає мені бути
батьком, актором і людиною», – пише портал Aleteia.

ПІРС БРОСНАН – ДЖЕЙМС БОНД:
ПРО ВІРУ
Броснан мусив дати собі раду не
тільки зі смертю дружини Касандри.
1 липня 2013-го померла і його прийомна
дочка Шарлот Емілі. Причина смерті
в обох випадках була та сама: рак
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яєчників. «Молитва завжди допомагає.
Зрештою, щось мусиш мати, а для мене
цим чимось є Бог, Ісус, моє католицьке
виховання, моя віра. У певному розумінні,
все заново провадить до Навана – мого
рідного міста над Бойном [Ірландія,
адміністративний центр графства
Міт, – прим. перекл.]. Інколи це може
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ТЯЖКЕ ДИТИНСТВО,
КОНТАКТ ІЗ ЦЕРКВОЮ

прозвучати мелодраматично, але віра – це
чудовий спосіб зростати. Католицизм і
релігія – ось приклади глибоких коренів і
важливий фундамент для того, хто хотів
бути актором», – говорив тоді Броснан. І
додавав: «Бог був до мене добрий. Моя віра
була мені підтримкою в хвилини глибоких
страждань, сумнівів. Вона – постійна, вона
є мовою молитви. Може, я не був на всіх
недільних месах і не мав доброї літературної
освіти, але я мав сильну віру».
Останнім часом актор уникає папараці
й старається бути батьком. На своєму
профілі в Інстаграмі він умістив фото з
канікул на Гаваях, які проводив разом
зі своїм сином у товаристві колишнього
президента США Білла Клінтона.
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Пірс Броснан народився 1953 року.
Коли йому ще не сповнилося й року, батько
покинув сім’ю. Коли йому було чотири, мати
виїхала до Лондона працювати медсестрою
і залишила його у родичів на наступні вісім
років. Броснан визнає, що в той період він
часто мав справу з Конгрегацією Братів
у Христі – ірландським згромадженням,
яке заснував Едмунд Райс. На сьогодні,
на превеликий жаль, це згромадження
потопає у повідомленнях про насильство та
зловживання, які тривали від 40-х по 80-ті
роки ХХ століття. 2002 року Пірс Броснан
зіграв у канадському фільмі «Евелін», дія
якого розгортається у 1950-ті. Стрічка
розповідає про батька, який овдовів і не
може розшукати доньку, що потрапила
до церковного сиротинця. У ті роки він
дуже погано відгукувався про свою освіту,
здобуту в Навані від Братів у Христі, але
згромадження двічі відповідало (в інтернеті
й на шпальтах «The Times»), пояснюючи,
що ніколи не провадило школи в цьому
місті, де діяло Згромадження Братів
Християнських Шкіл, засноване св. Йоаном
Батістом де ла Саль. Імовірно, ці осередки
люди плутали.

«Я НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАВ
ХОДИТИ НА МЕСИ»
Попри конфлікт із Церквою,
Броснан багато разів підкреслював,
що ніколи не переставав ходити
до храму і продовжував молитися.
Коли йому було 12 років, він, бідний
емігрант у лондонській публічній школі,
навчився захищати свою автентичність.
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«Треба було бути крутим, щоб бути
ірландським католиком у південному
Лондоні. Більшість часу я провів у
боротьбі». 1977 року в тому ж Лондоні
він познайомився зі своєю першою
дружиною Касандрою – актрисою, яка
працювала з Франко Дзефіреллі. Вона
щойно розлучилася з братом актора
Річарда Гарріса, від якого мала двох
доньок. Пірс і Касандра побралися,
дочекалися свого сина. 1987 року, саме
тоді, коли перестали знімати серіал
про детектива Ремінгтона Стіла, у неї
діагностували рак яєчників. Касандра
боролася з хворобою чотири роки,
пройшла вісім операцій. 1991 року
померла в обіймах свого чоловіка. «Вона
була воїном, а завдяки її силі, оптимізмові
й запалу до життя завжди здавалося,
ніби все в порядку. Коли борешся зі
смертю – починаєш цінувати життя у
дуже піднесений спосіб. Ті пообідні часи
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й світанки, коли вона не мала болів… Ми
тоді усвідомлювали, яке все прекрасне!»

ТЕРАПІЯ НЕ ПРАЦЮЄ,
А МОЛИТВА І РОБОТА – ТАК
Пірс Броснан за різних нагод пояснював,
що терапія йому не допомагала, коли він
боровся з болем: «У підсумку ти сам стаєш
собі психологом». Великою розрадою була
для нього молитва: «Я читав католицькі,
традиційні молитви, але також провадив
особистий діалог із Тим, що На Горі». Він
був самотнім батьком, удівцем з єдиним
сином і двома пасербицями. 1994 року
познайомився з журналісткою програми
«Today» на телебаченні NBC Кілі Шай.
Вони закохалися і побралися 2001 року.
Мають нині двох своїх дітей. Того самого
2001 року Броснан як «Бонд, Джеймс Бонд»
перебував на таємній службі Її Королівської
Величності.
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БРІДЖИТ БАРДО
ПРО СЕБЕ, СВ. ФРАНЦИСКА
І ЗВ’ЯЗОК ІЗ БОГОРОДИЦЕЮ
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Нестримна, ведена інстинктом, вільна –
83-річна Бріджит Бардо ставить собі
запитання про результативність битви,
яку провадить майже півстоліття. 44 роки
вона боролася за етичне ставлення
до тварин. І ось уперше ця колишня
ікона французького кіно, зазвичай така
таємнича, замкнена у своєму маєтку в
Сен-Тропе, вирішила відкрити дім і серце.
Бардо розповідає про свою дику, затяту,
але й привабливу особистість, про свої
вибори і натхнення. Малює портрет зірки,
який дає змогу побачити її в новому світлі.
«Що ви думаєте про мене? Ви бачите
чуттєвий танок під звуки шаленої мамби?
Малу парижанку, яка завдяки випадку
стала зіркою? Ідеалістку, яка одного дня
вирішила, що час, який їй залишився
на світі, вона віддасть праці на благо
тварин?» – запитує Бріджит Бардо. Вона
погодилася розповісти про себе дуже
щиро, аби усунути всілякі двозначності.

«ЗІ МНОЮ ЗАВЖДИ БУЛО СПІВЧУТТЯ»
Бардо починає від питання, яке її завжди
непокоїло: «Хто я і ким хочу бути?». Вважає,
що знайшла відповідь на нього у своїй
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боротьбі за права тварин, але переконана,
що прагнення захисту довкілля з’явилося
завдяки співчуттю, яке було в ній завжди.
«Ми – частина цілого: про це я знала завжди.
Природа, Земля, космос творять однорідну і
нерозривну єдність». «Мене вважали однією
з найбільших зірок світу, але я ніхто. Я
завжди це усвідомлювала. (…)
Я зрозуміла, що людська марнота нічому
не служить, коли день і ніч чувала біля свого
батька, у 1975 році. Коли відходив мій бідний
Пілу, такий розумний, такий поетичний, я
вже знала, що в житті не варто триматися
нічого, окрім чистої любові».

«МАРІЯ ПІДТРИМУВАЛА МЕНЕ ЗДАВНА»
Чи цю чисту любов можна вважати
любов’ю до Бога? Бріджит Бардо
здобула релігійну освіту: катехизм,
Причастя, школа у черниць. Її батьки були
ревними віруючими. Вона сама, однак,
відсторонилася від релігії та церковної
ієрархії, вважала, що «служителі
Бога» надто часто не відповідають її
очікуванням. Зізнається навіть, що нечасто
читає Біблію. Бріджит збудувала власну
духовність. «Я ніколи не почувалася добре
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з концепцією релігії. Я схиляюся до вільної
духовності, до безпосереднього зв’язку
з Небом». Попри це, трансцендентність
присутня в її стосунках із Марією. Ця віра
така сильна, що Бардо має певний особистий
зв’язок із Нею. Вочевидь, розмовляє з
Богородицею, звіряється Їй у різних смутках
і радощах, як подрузі або матері. Інколи не
каже до Неї ані слова, тільки розмовляє
серцем. «Я веду діалог як у реальному житті,
як у розмові, не як у молитві чи благаннях», –
пише колишня зірка.
Кілька років тому вона навіть
розпорядилася збудувати капличку в
Ла Мараґ, своєму маєтку, на узгір’ї,
посеред сосен і чебрецю. Кам’яниста
стежка нагадує її хресну дорогу, тим
більше, що Бардо вже тяжко рухатися.
«Я люблю туди ходити, бо можу там
щиро порозмовляти з Марією», – каже
вона. «Марія підтримує мене здавна.
Це делікатна і турботлива присутність.
Я відчуваю цю лагідність, чистоту,
ясність, яка є натхненням, безумовну
щедрість і материнський захист. Вона теж
страждала на світі. Єдиним болем, якого
Вона зазнала насправді, була втрата і
розіп’яття Її Сина, мене це дуже сильно
зворушує. Вона пізнала біль тілесний, тому
чутлива до страждань людей (…) Вона
мене захищає, я знаю, що охороняє мене.
(…) Якби не Її милосердя у відповідний
час, я би вже давно не жила. Я в цьому
переконана».

СВЯТИЙ ФРАНЦИСК
ЯК ДУХОВНИЙ ВЗІРЕЦЬ
Зрештою, якщо релігія і знаходить
милість в очах Бріджит Бардо, то це
завдяки харизматичним постатям.
Вона згадує св. Франциска з Асижу,
особливо близького їй завдяки любові до
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природи і тварин. Коли Бріджит читала
про цього святого, захопилася його
характером і радикальним рішенням
полишити все. Франциск, який походив
із родини заможних італійських купців,
мав об’явлення і вирішив покинути
все. «Цей святий для мене є духовним
взірцем, його простота, забуття про
себе задля іншої людини утверджують
мене у моєму виборі». Таким ось чином,
за прикладом св. Франциска з Асижу,
Бріджит вирішила віддати улюблені речі на
аукціон на користь свого фонду. «Покинути
матерію заради духа: ось найліпший
шлях до мудрості!». Хоча св. Франциск
залишається її останнім провідником як
покровитель «звірячої» справи, Бардо,
однак, підводить риску зі щирістю, яка
її гарно характеризує: «Але я не зайду
настільки далеко, щоби ходили в Ла
Мараґ у волосяниці!».
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ВИНАХІДНИК СМАРТФОНА
ПРОСИТЬ ПРОБАЧЕННЯ
«Мені жаль, прошу вибачити за
страшну шкоду, якої завдала людству
моя цікавість», – сказав доктор
Рокко Леонард Мартіно, винахідник
смартфона. Я хотів би сказати кілька
слів – два, фактично, – про мою нову
книжку. Деякі з вас можуть подумати,
що мова про «Цунамі технологій
майбутнього», але це моя стара
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книжка. Нова називатиметься «Apolgia
pro mea curiositos» («Вибачте за мою
цікавість»). І ось ці два слова: «Вибачте!
Я перепрошую за страшну шкоду, якої
завдала людству моя цікавість».
По-перше: моя цікавість зробила
всіх ваших дітей залежними від
смартфонів. Вони не можуть жити
без своїх ґаджетів. Не можуть їсти,
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якщо нема поруч смартфона. Слава
Богу, вчителям вистачило глузду
заборонити смартфони у класах –
можливо, священикам варто зробити
те саме в храмах. Особисто я хотів
би, щоб було заборонено сідати з
ними за обідній стіл. Однак я теж
кладу свій смартфон біля тарілки, як,
мабуть, і ви, й часто відволікаюся на
повідомлення й термінові електронні
листи, на які вкрай потрібно відповісти
тут і зараз. Тому, певно, слід бути дуже
обережними, якщо забороняємо своїм
дітям приходити до столу зі своїми
смартфонами, аж доки не усвідомимо,
що потребуємо цієї дисципліни ми самі.
По-друге: прошу вибачити за те, що
мій винахід знищив спілкування між
людьми. Кожен бачив, як пари або й цілі
групи молодих людей, ідучи вулицею, не
розмовляють, а строчать у месенджерах.
Сидячи в одному приміщенні, вони
часто переписуються між собою, а не
розмовляють. Через це прошу мені
пробачити. Навколішках прошу.
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По-третє: простіть за те, що я
знищив здоров’я ваших дітей і ваше
власне здоров’я. Не так давно, якщо
вам треба було пошукати якусь
інформацію, належало поїхати до
бібліотеки і витратити години на пошуки
потрібних відповідей. Тепер ви просто
проводите пальцем по своєму смартфоні
й дозволяєте «Google» робити все за
вас. Йому не шкодить, він міцний, а от
ви швидко перетворюєтеся на варений
овоч. Мені також жаль, що ваші діти
більше не прибігають до вас із цікавими
запитаннями, адже вони звертаються до
«Google». Це дорога втрата!
По-четверте: я повинен перепросити
за вказівні пальці – ваші й ваших дітей, –
що вже закостеніли від постійних
маніпуляцій на сенсорному екрані.
По-п’яте: тут уже я маю просити
прощення за всі витягнуті руки, в яких ви
міцно тримали свої смартфони, щоб зробити
вдале селфі. Крім того, вибачте за штучні
усмішки, зафіксовані на обличчі назавжди на
випадок раптового селфі. Так, все це вимагає
вашого пробачення, і буде ще більше.
У 1952 році я випадково відкрив
те, що називається плазмою в
ударних хвилях; тоді я запропонував
німецьким ракетникам: замість того,
щоб будувати величезні конструкції
на 65 поверхів, заповнені вибуховою
речовиною і з прикріпленим запалом,
ми можемо створити щось більш
витончене – наприклад, використовувати
електричний двигун, активним тілом
якого є плазма, що дозволяє літакові
прискорюватися в космічному просторі
до найвищих швидкостей. Вони
недвозначно натякали мені, що я немов
дитина, яка не знає, про що говорить.
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Тепер це сталося. Зараз проводяться
масштабні дослідження плазмового
двигуна в ракетобудуванні. Для
екскурсійних поїздок на Місяць, а потім
для колонізаційних подорожей на Марс,
що запровадяться у наступні десятиліття,
безумовно, використовуватиметься
плазма замість ракет.
Наступні 10 років будуть
драматичними, як я й описав у своїй
попередній книжці. У Сполучених
Штатах у кожному будинку буде робот.
Можливо, навіть на посаді президента.
У Новій Зеландії постійно працюють
над створенням робота, призначеного
для виконання політичних цілей. Десь у
найближчі два-три роки ми збираємося
запустити серію супутників – на додачу
до тих, які вже є на орбіті, щоб усі люди
в світі тепер були на зв’язку. Ви можете
уявити собі зрив обіду, коли повідомлення
WWW.MISIONAR.IN.UA

надходитимуть із будь-якої частини
світу о будь-якій годині дня чи ночі? Це
станеться. Другий ренесанс залежить
від нас і, будь ласка, пробачте мені, –
цього не зупинити. Й тому я прошу
вас, простіть мені за мою цікавість і
за те, що я задовольняв її на практиці,
створивши смартфон і нові можливості
космічного польоту. А для тих із вас, хто
не пробачить мені, я збираюся оголосити
про початок нової організації, присвяченої
поверненню до старих часів: улюблена
пошта й димові сигнали, піші подорожі та
кінні трамваї з вільним викидом гною на
клумби – все до ваших послуг. Першою
вимогою для вступу до клубу буде
відмова від вашого мобільного телефона.
Готові зареєструватися?
Переклади CREDO за матеріалами:
Aleteia; Мацєй Райфур, Wiara
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ЄРЕТИЧНІСТЬ СПІРИТИЗМУ
о. Миколай
МИКОСОВСЬКИЙ, ЧСВВ

У наш час науки та стрімкого
прогресу, коли техніка, різні винаходи
тощо починають опановувати
людину – Боже сотворіння, – зростає
зацікавлення тим, що немиле передусім
Всевишньому, – магією, окультизмом,
спілкуванням з позаземними духовними
істотами... Часто це спричиняє руйнацію
духовності, приносячи шкоду насамперед
безсмертній душі. За основу дослідження
про феномен спіритизму у світлі
Господнього слова, щоб можна було
об’єктивно, в дусі християнства, без
жодних упереджень поглянути на нього
у XXI ст., я візьму змістовну книгу о. д-ра
Ярослава Левицького «Спіритизм. Появи
духів і їх природа» (1927), затверджену
владою Христової Церкви у Львові.
Вона буде немовби фундаментом цього
опрацювання. Також використовуватиму
й інші джерела цієї тематики.
Спіритизм (від. лат. spiritus –
дух, душа) являє собою містичну
віру в можливість спілкування з
душами небіжчиків, а також саме це
спілкування... Він такий давній, як саме
людство. Твердять, що вже в раю
відбувся справжній спіритичний сеанс,
бо він мав усі основні риси, характерні
для сеансів сьогоднішніх. Була там
пуста та гідна осуду цікавість, сполучена
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з недовірою. Був також правдивий
медіум (від лат. medium – щось середнє,
проміжне, посередник між людьми і
світом духів, а в парапсихології – людина,
яка має здібності до надчутливого
сприйняття), наділений надприродною
силою, – тобто змій. Цей медіум не тільки
викликав у душах наших прародичів
глибоке враження, а й, крім того, змінив
цілковито їхні дотеперішні поняття й
бажання, привівши підступно до втрати їх
найбільшого щастя.
У стародавніх народів, їхніх святинях,
згідно з фактами з Біблії, змій мав
привілейоване місце, адже вони вважали
його зовнішньою формою, в якій зле
божество об’явилося світові. І нинішня
теософія (від грец. teos – бог і sophia –
мудрість), що є містичною доктриною
О. Блаватської та її послідовників, –
еклектичним поєднанням містики буддизму
та інших східних релігій з елементами
окультизму та неортодоксального
християнства, силкується затерти границю
між чудом і природною силою, тайною і
силою людського розуму, використовуючи
у власних цілях образ змія, що кусає
свій хвіст. Окультизм (від лат. occultus –
таємничий, прихований) є загальною
назвою містичних учень, відповідно до
яких у світі наявні таємничі надприродні
сили, незбагненні розумові людини,
проте доступні для пізнання вибраними,
посвяченими, що володіють необхідними
для цього знаннями та ритуалами. Змій є
символом того знання, яке намагаються
отримати незвичайними шляхами, котрими
не ходить традиційна наука. Аби приховати
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найвищі секрети, окультисти віддавна
створювали гуртки втаємничених, до
яких часто належала знать. На тих
незвичних зібраннях вони виконували
низку чудернацьких, забобонних практик.
Так постали релігійні містерії в індусів,
халдейців, асирійців, єгиптян, фінікійців,
персів, греків, римлян...
Під час дивних звернень і заклинань
учасники подібних практик діставали
натхнення згори. На честь злих
божеств у тих містеріях відбувалися
найсоромніші оргії, а молитви до
божеств були просякнуті демонічністю.
Згадані божества не тільки карали
та винагороджували учасників, але й
показувалися їм в оживлених статуях,
у вигляді звірів чи людей. Вони давали
їм поради, відомості, які перевищували
природне знання, перестерігали перед
чимось тощо. Внаслідок закляття,
інвокації та формули релігійного
обряду поганські статуї, наприклад, у
Китаї, як зазначає дослідник француз
Ік, несподівано оживали, виявляючи
інтелект. Він справді мав змогу
спостерігати, як таємна сила писала
логічні відповіді, як серед зібраних
з’являлися викликані живі постаті
померлих осіб, або, іншими словами,
був очевидцем матеріалізації з’явлених
духів. Інший науковець – англієць д-р
Мекгован згадує, що китайці знають про
магнетизм, столики, які використовують
під час спіритичних сеансів (про них
мова попереду), медіумів і взагалі
всі європейські новинки. У них це,
виявляється, звичайні речі, і китайський
народ не має ніякого сумніву, що до цього
причетні злі духи-демони.
Піфагорійці, до прикладу, дивувалися,
якщо стрічали когось, хто ніколи не бачив
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демона, тому що ці демонічні появи були
досить частими та загальними. Про це, до
слова, докладно пишуть Прокл, Ямбелік
і Порфирій, відповідно у VI, V та IV ст. до
н. е. До тіснішої дружби зі собою поганські
божества не допускали кожного вірного
слугу. Вони, як довідуємося, мали своїх
урядових вибранців, медіумів, що віддавали
себе на так звану службу божествам.
Медіуми потрапляли у святий сон, або
сон сомнамбулічний. Сомнамбулізм
(від лат. somnus – сон і ambulo – ходжу,
прогулююсь) – розлад свідомості, при якому
автоматично вві сні здійснюються звичайні
дії, наприклад, людина ходить, перекладає
речі... Інша назва – лунатизм.
Читаємо, що в халдейців клали у
святині Вила святі ліжка на ніч, на яких
медіуми засинали, піддаючись під час
сну впливові божеств. Схоже було і на
Сході у святинях Ескулапа й Аполіна. А в
Греції та Римі були ще спальні, в яких на
баранячих шкірах клали хворих. Недужі в
тому сні говорили дивні речі і могли теж
пророкувати. У тих святинях був навіть
окремий уряд жерців для записування
послань божеств, котрі проголошувалися
устами недужих. Згадує про це і Павсаній,
і Вергілій у своїй Енеїді. Визначне місце
серед тих таємничих практик займало
викликання тіней померлих осіб і
приставання з ними (некромація). Про це
писав і знаний Гомер.
Як на самих початках, так і в
середні віки окультизм процвітав. Тоді
були відомі «чорні Служби Божі» і
«суботи чарівниць» – класичні академії
богохульних спіритичних сенсацій. Знову
бачимо наявність антихристиянської
демонолатрії...
Спіритизм ширився, набираючи
значних обертів. Початком новітнього
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спіритизму вважають 1848 р. У США,
у містечку Гайдесвіль під Нью-Йорком,
жила родина німецьких колоністів Фосів.
Фоси належали до протестантської секти
методистів. Згодом вони змінили німецьке
прізвище «Фос» на американське «Фокс».
У Фоксів були дві доньки. Дівчата якраз
і почали першими у своєму домі розмови
з таємничим потойбічним гостем-духом,
який рухав столиком, відповідав на різні
запитання цілими днями й вечорами.
Відповіді стосувалися як світових справ,
так і загробних... Спокуса перемагала.
Загадковий дух представився духом
якогось Івана Ріана, купця, вбитого
колись у їхньому домі та похованого під
ним. Коли почали копати на вказаному
місці, справді знайшли людські останки...
Вістка про духа розійшлася по
окрузі. До будинку Фоксів з цікавості
почали вчащати люди. Дух Ріана
порекомендував їм тоді перейти до
великого сусіднього міста Рочестера,
щоб там розпочати прилюдні сеанси.
При цьому додав, що вони про це не
пошкодують. Фокси, звісно, послухалися.
На сеансах у Рочестері дух
розвинув широку діяльність. Не тiльки
столики відповідали стуканням, а й
олівець, який був причеплений до
ніг столика, виписував цілі речення
на поданому папері. Щобільше, сам
Ріан без посередництва матеріальних
предметів розмовляв із учасниками тих
сеансів живим людським голосом. На
запрошення присутніх являлися також
постаті в тілі померлих людей, ведучи з
учасниками небезпечних сеансів розмови.
Ріан разом із своїми загадковими
друзями не завжди ставився до глядачів
по-приятельськи: частенько вони робили
в хаті Фоксів різні капості. Несподівано
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викидали з будинку предмети, товкли
фаянсовий та скляний посуд, ламали
ліхтарі та видавали страшні нелюдські
крики...
Розгублені Фокси, побачивши, до
яких розмірів розвинувся у їхньому
будинку спіритизм, вирішили за всяку ціну
перервати будь-який зв’язок із духами
і повідомили їм про це. Проте духи так
швидко не відступали. Якийсь час жодних
спіритичних явищ не відбувалося. Та
Фокси не втрималися – духи сказали їм,
що в такий спосіб вони зроблять велику
кривду людству та науці, гальмуючи
розвиток нових винаходів. Вони, за
словами духів, не тільки не повинні
цьому опиратися, але їх обов’язком є
розголосити про ті важливі речі, що в них
розпочалися...
Духовна протестантська влада,
довідавшись про ті спіритичні сеанси,
різко осудила їх як забобонні практики,
несумісні з релігією. Та це попередження
було проігнороване, і тоді керівництво
прокляло їх. Фокси відказали, що не
відчувають за собою вини, і те, що
діється в їхньому будинку, є правдивим
фактом. Попросили своїх управителів
скликати спеціальну наукову комісію
для розслідування того феномену.
Державна комісія справді незабаром
прибула, заявивши після повторних
сеансів, що в них немає анінайменшого
підступу. Подібно висловилися й друга
та третя комісії. Тріумф Фоксів був
немалий, бо відтепер вони могли явно та
безперешкодно практикувати спіритизм.
Церковна протестантська влада замінила
осуд на лояльність. Стали навіть їхніми
протекторами, заохочуючи інших брати
участь у таємничих сеансах.
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Духи, що цікаво, не бажали
розмовляти з усіма охочими – лишень
деяких, вибраних, вони допускали
до свого товариства. Цих людей, які
подобалися духам, називали медіумами,
тобто посередниками між духами і
людьми, про що вже йшлося вище. Вони
піддавалися штучному присиплянню –
«трансові», втрачаючи при цьому
свідомість і свобідну волю та стаючи
водночас послушним знаряддям духів...
За короткий час спіритичні окультні
пратики поширилися не тільки Америкою,
а й усією Європою. Близько 1850 р. в
самій Америці нараховувалося близько
півмільйона явних спіритистів... Спіритизм
почав інтенсивно ставати епідемічним
явищем по цілому світі...
Як же виглядають традиційні
спіритичні явища? Їх, як читаємо в книзі
о. Ярослава Левицького, можна поділити
на дві головні групи: матеріальну і
духову. До матеріальної групи належать
насамперед часто практиковані продукції
з так званими екерками та рухомими
столиками. Під екеркою мається на увазі
кусень округлої дощечки чи паперу,
навколо якої виписані літери. «Дослідник»
сміливо кладе на екерку або на малу
тарілку руку, чекаючи в зосередженні
духа на рух руки з боку тарілки. Із літер,
на які рука вкаже на тарілці, він складає
речення. Простішою, як зазначає
о. Ярослав, є справа, пов’язана зі
столиками. Як довідуємося з книги про
буття спіритизму у світі, декілька осіб
стають або засідають навколо невеликого
дерев’яного столика, наприклад,
триногого, та кладуть свої руки на нього.
Утоворють таким чином ланцюг. Один із
присутніх на сеансі ставить запитання, на
які духи відповідають після певної азбуки,
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найчастіше на «так» стукаючи раз, а на
«ні» – двічі (чи навпаки). Якщо тримати
руки довше, столик ще більше оживає,
почанає рухатися, суватися, підноситися
вгору, виконуючи при цьому рухи, яких від
нього бажають… І так далі, і так далі…
Кваліфікованим спіритистам, між
іншим, не треба творити ланцюга з
людських рук чи навіть торкатися
столиків. Вистачить їм лишень наказати
словесно або й у думці вистукати те і те,
й столики слухають…
Християнин не може вдаватися до
подібного – спіритизму, бо це відводить
від правдивої віри у Всевишнього і
від небесних просторів. Спіритисти
заперечують немало правд Христової
науки, навчають про перевтілення душ,
говорять про появу духів, яких викликає
медіум, а все це разом становить
нехристиянську безбожну єресь. Спасіння
від Христа у цьому контексті не грає
великої ролі. Прихильники спіритизму не
раз обдурюють, зокрема християн.
Окультизм, викликання духів (нечистої
сили – іншими словами!), адже біси
можуть теж набирати обрисів померлої
людини, навіть говорити начебто її
колишнім голосом, різко засуджується
у Святому Писанні. Стукіт – це один
із способів налагодження контакту
з духами. Читаємо, наприклад, у
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ВІРА Й КУЛЬТУРА
Второзаконні про те, щоб не було тих,
хто ворожить, нашіптує, викликає
духів чи розпитує мерців, бо це огидне
перед Господом (пор.: 18, 10–14). «Не
вдавайтеся до заклиначів мертвих та
до знахарів по пораду не ходіть, щоб
не осквернитись вам перед ними», –
знаходимо в книзі Левіт (19, 31). Лев.
20, 6–7: «Якщо душа звертається до
померлих духів та до чарівників, щоб з
ними блудити, то я зверну своє обличчя
проти тієї душі – і винищу того з-посеред
народу його». Таке «мистецтво»
осуджує як Бог, так і Творцева
Вселенська Церква. Неодноразово, як
довідуємося, спіритизм заборонено в
Божому Слові, що не втратило своєї
актуальності через віки.
Багато ще можна говорити про
цей дивний феномен, що не має нічого
спільного з автентичним християнством,
зокрема в контексті сучасності…
Як дехто здогадується, загадкове
стукотіння і воднораз щось, що нагадує
ходу невидимих постатей, відбувається
досить часто. Християни шукають
природного пояснення таких випадків,
адже згідно з нашою вірою дух не має
рук, щоб постукувати, ні ніг, щоб ходити…
В одній відомій сучасній львівській
газеті прочитав одного разу статтю
під таємничою назвою «Спіритизм –
заняття не для слабкодухих». У ній
ішлося саме про це, а зокрема, що
журналістка побувала на сучасному
спіритичному сеансі, на якому з тамтого
світу викликали дух… Моцарта. І він (його
дух) у невидимий, проте чутний, спосіб
явився… Сама була тоді свідком того.
На спіритичних сеансах, отже, буває
якраз явне втручання злого духа, а не
людської душі, з потойбіччя. Іноді це все
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основане на ошуканстві. Ті духи часто
обманюють землян, а таке не личить
добрим духам, посланцям Всевишнього.
З’явлені духовні істоти теж на сеансах
нападають, маскуючись, на Церкву Ісуса,
заперечують фундаментальні тайни
християнства, вдаряють по вірі. Отже,
тут цілком ясно, з ким маємо справу. Це
витівки пекельних сил, їхня так звана
«театральна вистава», небезпечна для
безсмертної душі, безцінної віри. Часами
вони можуть говорить про когось чи
щось і деяку правду, але перемішуючи
її у дивний спосіб із брехнею. Схоже
трапляється на автентичних обрядах
екзорцизму…
Професор Н. Бендер з університету
у Фрайбурзі на підставі свого досвіду
психолога і психотерапевта ділиться
таким: «Тисячі людей опирають свою
надію на хибних твердженнях тих, що
практикують спіритизм, і, як наслідок,
стають залежними від порад. У мене
є багато пацієнтів, що потерпають
від серйозних психічних розладів,
спричинених подібними порадами».
Варто тільки знати, що все залежить
від Господа, і без віри в Нього людина
здатна на найтяжчі злочини. Насамперед
у духовному просторі... Неопоганство, що
має коріння у давнині, далеке від Божого
Царства і зближує із противником
святості та добра. Спіритисти стають,
як бачимо, знаряддям нечистого духа.
Вони бажають, щоб невідомий їм дух
користувався їхніми руками або словами,
тобто тим чи іншим способом запанував
над ними і водночас виявив їм свої думки
та потаємні речі. «Злочином є давати
себе повчати дияволам, коли маємо під
рукою святе Письмо (Слово Боже)», –
навчає св. Тома Аквінський).
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ТАЄМНИЦЯ
О. ВАСИЛЯ ЗІНЬКА, ЧСВВ
Отець був уважним і строгим, добрим і щирим, задуманим і мовчазним, веселим і дотепним. Зустріч
із ним, напевне, нікого не
залишила байдужим: хтось
його любив, а дехто відверто
критикував. Таким він був –
священик Василь Зінько,
монах-василіянин. У квітні
2018 року згадуємо його у
10-ту річницю відходу до вічності, а на свято Стрітення
йому б виповнилося 96…
Уперше зустрілася з ним у
середині 90-х, коли з групою
дітей потрапила на подвір’я
монастиря св. Онуфрія у
Львові. Тепер, з плином
років, ця зустріч чомусь
асоціюється з притчею про
блудного сина, з моментом,
коли батько виглядав свою
дитину. Таким запам’ятався
отець Василь: помітивши
гурт малюків, він не пішов у
своїх справах, яких мав немало, а радо їх зустрів і при-
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ділив уваги стільки, скільки потребувала ситуація.
Легкість у розмові з дітьми,
тонкий гумор і виховний момент – це те враження, яке
залишилося з того дня. Добрий і мудрий…
Про отця Василя Зінька
сказано і написано багато,
та й він сам написав тексту
без міри: навіть не знаю, чи
хтось веде цю статистику –
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скільки книг, статей, віршів
вийшло з-під пера священика. Варто додати, що отець
деколи писав під псевдонімом Володар Буженко.
У різні часи мене дивувало в о. Василеві різне: знання багатьох мов, вміння
мовчати, влучно говорити,
прямота, гострота, науковість, а разом із тим – велика повага до людини.
Уже згодом, в студентські
роки, мала можливість слухати його науки для молоді на зібраннях товариства
«Містична троянда» при
церкві св. Андрія у Львові.
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Попри поважний вік, аскетичність і строгість отця, молоді люди дуже його любили, він був немов той батько,
який показував своїм дітям
дороги духовного життя.
А вже після смерті священика дізналася цікаву і
непросту історію його життя, надзвичайно багату на
Божу ласку й любов.
Народився
Володимир
(хресне ім’я о. Василя) у Сокалі на Львівщині в гарній
українській родині. Батьки – люди з активною релігійною і національною позицією – змалку виховували
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сина у християнському дусі.
Навчався в Малій семінарії отців редемптористів. У
14 років разом зі сім’єю емігрував до Аргентини. Тут
юнак, маючи велике бажання вчитися, писати і духовно
рости, обирає шлях монашого служіння у Василіянському Чині. Розпочалася
плідна праця о. Василя як
священика, місіонаря, катехита, журналіста й громадського діяча. Спостерігаючи
за життям українських емігрантів, завжди закликав їх
пам’ятати своє коріння. Це
видно з особистого листування з Патріархом Йосифом
(Сліпим), коли отець Василь
ділився з Главою УГКЦ болючими питаннями та просив поради і допомоги.
У 1994 році о. Василь Зінько повертається на рідну землю. Тут стає редактором журналу «Місіонар», продовжує
працю з дітьми, молоддю, не
залишаючи місійного служіння: з реколекціями, місіями
відвідує десятки сіл та міст.
23 квітня 2008 року, в
Страсний тиждень, о. Василь закінчив свій земний
шлях. Але пам’ять про ньоWWW.MISIONAR.IN.UA

го живе серед співбратів,
духовних дітей і тих, хто
знав його особисто. І все ж
в о. Василеві була якась таємниця… Коли він мовчав,
слухав, працював, сповідав
і проповідував, відчувалася якась невимовна велич
і лагідний трепет. Кожна
людина – це чудо, і лише
Бог бачить глибини серця.
Сьогодні, напередодні 10-х
роковин відходу о. Василя
Зінька до вічності, думається, що його таємниця була в
молитві, у глибокому зв’язку
з Богом. Недаремно спів
брати в монастирі згадують,
що ніхто не приходив до каплиці на молитву раніше за
нього. Як навчав, так і жив
сам, такий приклад залишив нам: бути світлом світу
і сіллю землі.
Уляна Стеців-Тимчук
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Служіння в підпіллі
o. Володимир
ПАЛЧИНСЬКИЙ, ЧСВВ

У часи підпілля нашої Церкви
Служби Божі відправляли по хатах. Вибирали обов’язково дім практикуючої християнської родини.
Якщо ж десь батьки чи діти жили
на віру – в тій хаті Служба Божа не
правилася. Такі богослужіння відбувалися при добре зачинених вікнах, треба було пильнувати.
Одного разу після відправи підійшли до мене чоловік і жінка та
стали просити, щоб я пішов з ними
додому, мовляв, там повечеряємо і
порозмовляємо, бо мають дуже поважну справу. Я погодився. Коли
прийшли до хати, жінка подала на
стіл заздалегідь приготовану вечерю. Ми разом помолилися, сіли за
стіл, і господиня стала розповідати...
– Коли ми почали зустрічатися,
знайомі казали мені не виходити
за нього заміж, тому що його мама
«чимось займається», іншими словами, ворожить. Я тому вірити не
хотіла. Народне прислів’я каже,
що закохані не добачають зла, і ми
таки побралися. Я прийшла до хати
за невістку. Але з самого початку
слідкувала за його мамою – свекрухою. І помітила, що мама сама
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готує комусь їсти і носить на стрих.
Не раз запитую: «Кому ви носите
їсти?». «Котові», – відповідала. Але
того кота я ніколи не бачила, тільки
чула, що по стриху щось скаче. І так
тяглося до смерті свекрухи. Коли
вона була вже при смерті, страшно було дивитися на її муку. Вона
цілий час просила мене дати руку.
А я не даю. А вона знов: «Дай мені
руку». А я таки не даю. Коли приготувала їсти, поставила тарілку
на столі біля ліжка й кажу: «Мамо,
візьміть собі їсти». Навіть тарілку в
руки не подавала. Цікаво було те,
що у сина руку не просила. Він доглядав маму, прибирав, перевдягав
і мене не змушував коло неї ходити. Було страшно дивитися на муку
жінки – немовби пекло вже почалося. Так тривало до самої смерті. Але
і після її відходу в хаті нема спокою.
По стриху щось скаче, кожного року
щось здихає – теля або корова. Ми
живемо на селі й не можемо нічого
прогодувати. Що далі робити?
Я, тоді ще молодий священик,
з такими справами не стикався,
тому, як тільки вернувся до Львова, зразу пішов за порадою до отця
Богуна. Отець Богун вислухав
мене і каже: «Перш за все треба
освятити хату і всю господарку.
Але для цієї справи мусите взяти
благословення від єпископа».
Поїхав я у Коломию до владики
Дмитерка, розказав йому про цей
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випадок. Єпископ поблагословив
мене, але каже: «Зверніться ще по
благословення до свого настоятеля,
щоб ви мали благословення від єпископа і настоятеля». Так я і зробив.
З отцем Богуном ми дібрали відповідні молитви, і я поїхав, щоб освятити хату й господарку. Ми прийшли
до хати ще з одним чоловіком, який
мені прислуговував. Посповідав тих,
хто мешкав у домі, освятив воду, хату,
відправив там Службу Божу, уділив
їм благословення, і в хаті втихло.
Бувають випадки і тепер, коли
вмираючі просять подати їм руку.
Цього не можна робити, коли та людина була зв’язана зі злим духом, бо
він при смерті переходить на того,
хто подає руку. У руки вмираючого
даємо освячений хрестик, а ще краще мати хрестик, на який надано
відпуст на годину смерті. Запалюємо свічку, освячену на Стрітення.
Не можна ні плакати, ні кричати.
Всі присутні мають клякнути і голосно молитися. Тоді людина з Богом
відходить у вічність.
Для декого говорити про небо,
пекло – це нісенітниці, «бабські байки», але коли візьмемо у руки Святе Письмо і відкриємо Старий Завіт
(1 Самуїла 28 глава), побачимо, що
вже тоді вдавалися до викликання
духів. А все це діється при помочі
нечистого. Особливо коли молодь
збирається на Валентина.
Ось у нас трапився такий випадок. То було якраз на Валентина.
1998 року, пізно ввечері, перед сном
я читав книжку і чую, як хтось до
вхідних дверей добре стукає. Подумав, що злодії. Була жінка-сторож.

WWW.MISIONAR.IN.UA

Я підійшов до дверей і питаю, хто
там. З-за дверей відповідають: «Я
священик, потрібна ваша поміч».
Відчиняю двері, стоїть отець і оповідає, що хлопці й дівчата зійшлися
в одній хаті, викликали духів і щось
сталося з одною дівчиною – вона
кричить, верещить. Що робити?
Кажу: «Ведіть її до церкви. Я візьму
ключі й будемо молитися».
Чотири хлопці не могли завести
її в церкву – вона верещить. Посадили її на крісло – вона його поламала.
Шалена сила! Радимося, що робити.
Я запропонував уділити їй Святу
Тайну Єлеопомазання. Хлопці тримають її, а ми вдвох відмовляємо молитви. Коли освятили єлей і я помазав дівчині вуха, очі, ніс, а потім уста,
вона замовкла і стала зовсім спокійною. Священик питає, що далі робити. Всі учасники мають піти до сповіді і Святого Причастя, освятити хату,
в якій викликали духів, постановити
більше до такого не вдаватися.
Інший випадок. Коли я був ще
в Золочеві, одного разу прийшла
до церкви жінка офіцера зі своєю
сестрою-студенткою. Із розмови я
зрозумів, що вони зі Східної України. Ця студентка оповіла, що з нею
робиться щось дивне. Коли лягає
спати, роздягається і кладе одяг на
табуретку біля ліжка, то на ранок
всі речі розкидані по кімнаті. Подружки боялися спати з нею в одній кімнаті, всі від неї тікали.
Питаю її, чи вона часом не викликала коли духів? Каже, що так.
Питаю, чи це стало діятися відтоді? Так. Питаю, чи вона охрещена.
Каже, що так. Чи молиться? Ні. Чи
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сповідалася? Ніколи. Що далі робити? Приготуватися до сповіді. Треба буде зробити зречення від злого
духа – хоч мале, яке робиться при
охрещенні дитини чи дорослого, і
почати жити християнським життям. Вона більше не з’являлася. Диявол, коли опанує людиною, не так
легко її відпускає, а часто веде до
самогубства. Це вже перевірена річ.
Ще випадок. Коли я працював у
Львові, мав нагоду познайомитися
з одним стареньким, ще австрійським майстром, якому було понад
85 років. Навіть деякий столярний
інструмент у нього відкупив. Дружина його померла, й він доживав
біля жінчиної родини в приватному
будинку. Коли я до нього час від часу
приходив, він дуже тішився і пригощав мене цукерком. Одного разу,
маючи трохи часу, вирішив відвідати його. Коли я зайшов до хати, був
саме обід, усі разом їли. Я привітався, і майстер встав від стола. Ми вийшли на подвір’я. Старенький дуже
зрадів і каже: «Я знав, що ви прийдете до мене». Питаю його, звідки така
впевненість, коли я сам вагався, чи
зайти. А він каже мені: «Я викликав
вашого духа і спитав його». Кажу, а
що ви питали? А той: «Чи ви на роботі й чи зайдете до мене». Йому дух
відповів, що в обід я буду в нього. Пояснюю, що таким не вільно займатися. А він мені відповідає, що, мовляв,
знає, але нікому не робить зла.
За австрійських часів були навіть спіритичні клуби, і молодь захоплювалася такими речами. Відтоді я перестав відвідувати того
чоловіка.
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А в наш час немає ворожок? І чи
не бігають до них? Чи не ворожать
на картах? А все це відбувається
при помочі злого духа. Скільки
сварок, гніву, а навіть бійок і судів
буває через тих ворожок.
Одного разу я слухав проповідь
священика. Він наводив різні приклади, і мені запам’ятався такий.
Якось диявол взяв чоловіка за руку і
каже йому: «Ходи за мною, я тобі покажу, що я не стільки винен, як мені
приписують». Ідуть вони дорогою,
диявол набрав у руку меду, підійшов до магазину та й намазав вікна
і скляні двері медом. Відійшли вони
вбік і диявол каже чоловікові: «Чи
я зробив щось погане? Ніби ні. Вікна намастив медом». Стоять і дивляться, що далі буде. На мед почали
злітатися мухи, а за мухами – й горобці. Дорогою проїжджав пан бричкою, мав при собі вченого орла. Орел
то злітав, то повертався, сідав панові
на рамено, і він ним любувався. Нараз орел злітає і помічає горобців, за
тими горобцями погнався. Горобці
розлетілися, а орел бабахнув у вітрину і розбив її. Продавець вхопив
гирю, кинув в орла і забив його.
Пан шукає орла, аж хтось доповідає йому, що то продавець магазину
вбив орла. Пішов туди і побачив, як
його улюбленець розпустив крила
та заснув вічним сном. Пан, довго не
думаючи, витягає пістолет, з яким
ходив, і вбиває продавця. Люди збіглися на крик і почали говорити, що
тут без дідька не обійшлося. А нечистий каже до чоловіка: «Ти чуєш,
знов я винен, а що я зробив – тільки
медом намастив вікна».
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МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!
Пише до Вас із Мостиськ Галина Чаплінська. Передплачувала журнал у 2017 році – і він мені
сподобався, багато в ньому цікавого, повчального і корисного.
Через Ваше видання хочу висловити свою вдячність Господу Богу, Матінці Божій, всім
святим, до яких ми молилися і які нам допомогли.
Моя дочка народила 22 липня 2017 р. здорову дівчинку. Роди були швидкі й легкі. Ми з
чоловіком дякуємо тим людям, з якими ми молилися: це члени Апостольства молитви з церкви
Святого Духа в Мостиськах, багато знайомих і родичів, отці Любомир й Андрій.
Коли народилася Веронічка, на ніжці в неї була плямка червоно-фіолетового кольору, і дитячий
лікар в пологовому сказала, що це родима пляма. Не знаю чому, але тоді в лікарні, коли ми побачили
внучку, я сказала своїй дочці, що ми молитимемося і мазатимемо олійками, освяченими на мощах
святих, і це пропаде (внутрішньо мені щось підказувало, що дістанемо допомогу).
Вдома ми почали змащувати те місце свяченою водою і олійками, освяченими на мощах
Кипріяна, Шарбеля, Пантелеймона, Бенедикта, Йосафата, молитися.
Плямка почала зникати, але нас скерували до дитячого хірурга. Лікар подивився і сказав,
що це опік. Ми говорили, що бачили цю плямку зразу після пологів, і це не опік, бо була навіть
іншого кольору. Коли побачила те місце дитячий лікар в пологовому, яка була й оглядала
Веронічку після народження, то сказала, що шкода, що я це не сфотографувала. Вона не
знала, чим це пояснити, але підтвердила, що то була родима пляма, й вона зійшла. Веронічці
скоро буде пів року, на ніжці ледь видно рожеву плямку. Практично нічого не помітно, тільки ми
знаємо, що там щось колись було.
Ми впевнені, що це допомога Бога і святих, Матері Божої, до яких ми молилися і вони нам
допомогли. Олійки ми купили, коли були в церкві святої Анни в Бориславі, дочка тоді була
вагітна, і вже тоді ми змащували її живіт олійками.
Хочу через журнал звернутися до всіх: просіть і вірте – й одержите чудо.
З повагою Галина, бабуся Вероніки, Мостиська, Львівська обл.
ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «ПСАЛОМ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ:
ЛІТЕРА «П»: 1. Союз. 2. Захист. 3. Тягар. 4. Рід. 5. День. ЛІТЕРА «С»: 1. Велич. 2. Чоловік. 3. Кара.
ЛІТЕРА «А»: 1. Втіха. 2. Ангел. 3. Любов. 4. Вірність. ЛІТЕРА «Л»: 1. Час. 2. Страх. 3. Хвала. 4. Амінь.
ЛІТЕРА «О»: 1. Бог. 2. Голос. 3. Слава. 4. Автор. 5. Рука. ЛІТЕРА «М»: 1. Шевченко. 2. Оздоба. 3. Арон. 4. Небо.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ЧАЙНВОРД «ПСАЛОМ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:
Зеновій ДУБАС, Золочів, Львівська обл.
Оксана ЯРИМОВИЧ, с. Крупське, Миколаївський район, Львівська обл.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ХРЕСТИКІВКА «ВЕЛИКОДНІЙ ДЗВІН»

Склала Леся ШТИКАЛО

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 5. Ті ж, що розп’яли його, поділили його одежу, кинувши … (євангелист Матей).
6. Вже ся … зачинає, Ісус Христос воскресає. Вже приходить ясна днина – воскресає Україна. 7. Узагальнена назва церковного одноголосного співу зі Служби Божої. 10. Людина, яка передбачає майбутнє. 11. Найстаріше місто у світі, в якому відбулася зустріч Ісуса з начальником митниці Закхеєм. 12. Святе … − це лист
Бога до людей. 14. Місто у Львівській області, де розташована відома друкарня отців василіян. 17. Богослужбова книга з текстами релігійних пісень і молитов, призначених для щоденних церковних відправ.
19. Середньовічна релігійна п’єса, переважно алегоричного змісту. 20. Добрий … Ісуса Христа. 21. Гріх –
глибока …, яку кожен сам собі завдає. 22. Світло твого тіла – твоє око. Коли … твоє здорове, все твоє тіло
світле; коли ж воно недуже, все тіло твоє темне (євангелист Лука).
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Ступінь швидкості виконання музичного твору. 2. І послав двох із своїх учнів, і сказав їм:
«Ідіть у місто; і стріне вас чоловік, що нестиме … води; йдіть лишень за ним, і куди він увійде, скажіть господареві
дому: Учитель питає: Де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху?» (євангелист Марко). 3. А на
горі жита много, на долині …. Отворились райські двері, кажуть «Христос Воскрес!» 4. О радійте, Божі люди,
кожний … нехай забуде і в любові проживає – так Христос заповідає. 8. Вернувся посланець Господній, приніс
Марійське … «Так!» Хай знає світ про славні вісті, хто стане Матір’ю Христа, − це Богом вибрана Невіста, − Марія,
Діва Пресвята (вірш «Благовіщення» отця Василя Мендруня, ЧСВВ). 9. Західне європейське місто, яке входить
в екскурсійні Великодні тури. 12. Котрі ж прийняли його − тим дало … дітьми Божими стати, які в ім’я його вірують (євангелист Йоан). 13. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши первосвященикового слугу, відрубав йому праве вухо. … звали того слугу (євангелист Йоан). 15. Великдень – дзвонять дзвони
звідусіль! Христос Воскрес! То ж славимо усі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сміється сонечко в усій його
красі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! (… Лущевська). 16. Завершальне слово в молитвах, богослужбових
текстах і діях, проголошуване на підтвердження і закріплення істини. 18. Христос Воскрес на небесах! І вся земля, мов той …, з чудесних трав, дітей, квіток. І в серці радість через край: воскресли поле, річка, гай, і лине пісня
до небес: – Христос воскрес! Христос воскрес! (Катерина Перелісна). 19. В вінку чудес життя з небес Христос
воскрес! Вже … щез: сіяє Хрест – Христос воскрес! (отець Василь Мендрунь, ЧСВВ).
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НОВИНКИ ВИДАВНИЦТВА «МІСІОНЕР»
ВЕЧІРНЯ ТА УТРЕНЯ
НА БУДНІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Збірник всіх богослужбових частин Вечірні та Утрені на будні Великого
посту включає в себе: стихири великопісної Тріоді, загальні служби Святих, догмати Октоїха, читання, прокімени, тропарі та календар.
264 с., 145 х 200 мм., м’яка опр. Ціна: 70,00 грн

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 сумління – 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.

100 ІСТОРІЙ ДОБРОТИ
Ієромонах Йосиф Будай
Читаємо в євангелиста Матея: один чоловік приступив до Ісуса й
каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус
сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один
тільки Бог» (19, 16-17).
Подібно і св. Фаустина пише: «Усі прикмети Бога (мудрість, всемогутність і ін.) намагаються відкрити перед нами одну найбільшу прикмету –
доброту Бога. Доброта Бога є найголовнішою прикметою Його».
В даній книзі читачеві пропонуються добрі приклади різних людей,
щоб і ми могли наслідувати Бога і святих.
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