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ХУДОЖНИЦЯ – ЄВГЕНІЯ ГАЙДАМАКА

БІЧНИЙ ВІВТАР ЦЕРКВИ СВЯТОГО ОНУФРІЯ У ЛЬВОВІ

– Важливо наголосити на тім, що культ Серця Христового не є якоюсь приватною практикою, призна
ченою для окремих осіб чи спільнот. Послання Господа Нашого Ісуса Христа стосується всієї Церкви 
вірних. А тому це не є якимось випадком чи збігом обставин, що культ Христового Серця так розви
нувся в Церкві. Згадуючи діячів Церкви, як тут не назвати Слугу Божого митрополита Андрея, який 

у своїх пастирських листах часто писав про Божу любов. Він так був перейнятий тією любов’ю, що не 
вважав, що вшанування Божої Любові у вигляді Пресвятого Христового Серця незгідним з духом і 

практикою нашого обряду, а тому ревно поручав його вірним.
о. Йоан Школик, ЧСВВ, протоігумен 

Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні
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ЗМІСТ

НЕ БУТИ ТІЛЬКИ 
ЛЮДЬМИ  СЕРЦЯ  СВІТУ...

Були б ви від світу, то світ би своє любив. 
А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, 

ось тому й ненавидить вас світ. (Йн. 15, 9)

Дорогі в Христі брати і сестри! У червні, через 
традиційно більшу зосередженість на молитвах 
прослави Спасителя, свідому й щиру посвяту Йому, 
а також через добрі вчинки, ми зростаємо в любові 
до Бога в Трійці й до ближніх – стаємо виразнішими 
вірними Серця Бога, а не тільки людьми серця світу... 

Чому особлива увага до серця? Річ в тім, що 
навіть люди серця світу, які не пізнали Бога, або які 
«ненавидять нас, бо ми не від світу», розуміють, що 
серце – це не тільки орган, який перекачує кров... 
Наприклад, коли їм доводиться приймати складне 
рішення, вони кажуть, що «зробили цей вибір серцем». 
І цей вислів може мати буквальне значення. Адже 
серцевий ритм, як твердять науковці, впливає на 
відчуття, емоції і навіть на інтуїцію – від болю та 
співпереживання іншій людині до підозри, що чоловік 
чи дружина можуть зраджувати... Але замало тільки 
відчувати і знати – важливіше вміти давати собі раду 
в різних життєвих труднощах. І вона є! Потрібно тільки 
мати бажання прибігати до Того, Який є «лагідний і 
сумирний серцем» і дає полегшення душам нашим 
(пор. Мт. 11, 29). Отже, бути вірними Серця Бога – Серця 
Ісусового – це приймати дари Святого Духа, а не тільки 
духа світу, серце якого часто зачинене перед ближнім...

Любі читачі, у цьому числі ви дізнаєтесь про 
святкування 500-літнього ювілею монастиря 
св. Онуфрія у Львові та про зібрання спільноти 
Апостольства молитви у Жовкві. Для духовного 
проводу в цих урочистостях пропонуємо тематичні 
статті о. Протоігумена Йоана Школика та о. Матея 
Гавриліва, а також матеріал інших авторів, який, 
сподіваємося, підсилить прагнення перебувати в 
Святому Дусі – бути не тільки людьми серця світу...  

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
МОЛИТВА ЩОДЕННОГО 
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МОЛИТОВНИЙ НАМIР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЧЕРВЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб соціальні мережі сприяли солідарності та повазі до іншої особи, 
яка відрізняється від загалу

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 Непо-
рочне Серце Пречистої Діви Марії усі свої мо-
литви, 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 навер-
нення грішників та в усіх намірах Апос-
тольства молитви, призначених на цей мі-
сяць і на сьогодні.

Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спомагай-
те святу Церкву та Україну!

Святий Йосифе, покровителю і заступ-
нику приятелів Ісусового Серця, моли Бога 
за нас!

Святий Архангеле Михаїле, святий Мико-
лаю, святий Володимире, святий Йосафате, 
заступники України, моліть Бога за нас! Ось Серце, що так полюбило нас...

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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Дизайн та комп’ютерна верстка:
Анастасія ЗОРЯ
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ЗАПРОШУЄМО
НА ПРАЗНИК 

СЕРЦЯ ХРИСТОВОГО 
ДО ЖОВКВИ!
 (ЗІБРАННЯ СПІЛЬНОТИ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

16 ЧЕРВНЯ О 16-Й ГОД. У ЖОВКІВСЬКОМУ БК «ПРОСВІТА»)

НАША АДРЕСА:
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЖОВКВА, ВУЛ. ВАСИЛІЯНСЬКА, 4,

ХРАМ ПРЕСВЯТОГО СЕРЦЯ ХРИСТОВОГО,
МОНАСТИР ОТЦІВ ВАСИЛІЯН

КООРДИНАТОР АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ 
В УКРАЇНІ О.ТЕРЕНТІЙ ДОВГАНЮК, ЧСВВ
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МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЛИПЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: Щоб самотні священики, які живуть душпас-
тирською працею, скріплені дружбою з Господом і братами, відчували 
підтримку та заохочення

Священики мають бути «нор-
мальними», тобто здатними як 
радіти, так і співстраждати з ін-
шими. На це звернув увагу Папа 
Франциск, зустрівшись цього року 
зі священиками та семінаристами 
з папських колегій Риму. Зустріч 
була присвячена темі виховання 
духовності і на ній Святіший Отець 
відповів на п’ять запитань.

Перше запитання зачитав 
французький семінарист, який 
представляв європейців. Він пи-
тав Папу, як поєднати священиче 
служіння з покорою почуватися 
одночасно учнями і місіонерами. 

Священик, за словами Папи, має 
були людиною, яка постійно пря-
мує вперед, людиною, яка слухає 
та ніколи не є самітною. Це озна-
чає мати також смирення прийня-
ти супровід.

Фундаментальне значення для 
того, щоб зрозуміти, як прямувати 
вперед, має розпізнавання того, що 
є добре, а що – ні. Про це Святіший 
Отець говорив, відповідаючи на 
запитання африканського семі-
нариста зі Судану. Він вказав на 
дві передумови справжнього роз-
різнення, якими є молитва та спів-
ставлення із провідником, здатним 
вислухати та підказати.

Коли ж у священичому житті 
відсутнє розпізнавання, приходять 
закам’янілість і казуїстика. Люди-
на втрачає здатність прямувати 
вперед. Все замикається, не даючи 
Святому Духові діяти. Папа заохо-
тив священиків співпрацювати зі 
Святим Духом, як із супутником в 
дорозі, адже ми часто боїмося Його, 
намагається «зв’язати». За його 
словами, мало бути добрими, треба 
бути такими, якими нас хоче бачи-
ти Святий Дух.

Мексиканський священик від 
імені латиноамериканців запиту-
вав про те, як зберегти інтегральну 
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рівновагу священика протягом 
всього життєвого шляху. У цьому 
контексті Святіший Отець наголо-
сив на важливості загальнолюд-
ського формування священика. 
За його словами, потрібно бути 
«нормальними», тобто людяними, 
здатними радіти з іншими, по-
жартувати, усміхнутися, але також 
мовчки вислухати хворого, ніжно 
втішити. Слід бути «отцями» в ду-
ховному значенні, бути плідними 
й передавати життя. Бути свяще-
никами-отцями, а не функціоне-
рами священних речей чи Божими 
службовцями.

Диякон зі США питав про риси 
духовності дієцезіального свяще-
ника, який, на відміну від ченця, 
не має посилання на засновників.

Глава Католицької Церкви 
окреслив їх одним словом: «дієце-
зіальність». Це означає, що свяще-
ник має розвивати взаємини зі 
своїм єпископом, навіть якщо може 

трапитися «важка» людина, зі свої-
ми співбратами у священстві, а та-
кож – з вірними на парафії, що є 
його духовними дітьми. «Якщо до-
кладете старань на цих трьох фрон-
тах, стенете святими», – сказав він.

Останнє запитання поставив 
священик з Філіппін, і стосувало-
ся воно постійного формування. 
Папа порадив дбати про своє фор-
мування в різних вимірах: загаль-
нолюдському, душпастирському, 
духовному та спільнотному. По-
стійне формування починається 
із усвідомлення власної слабкості. 
Важливо пізнати свої обмежен-
ня. У контексті сучасної культури 
треба вміти правильно використо-
вувати віртуальну комунікацію, 
смартфон, протистояти споку-
сам безженності, які обов’язково 
прийдуть. Врешті, пильнувати-
ся, аби не піддатися гордості, 
прив’язаності до грошей, прива-
бливості влади та зручностей.

ПОКРОВИТЕЛІ: МУЧЕНИКИ ЛЕОНТІЙ, ІПАТІЙ І ТЕОДУЛ
Було це в часи правління рим-

ського імператора Веспасіана (69–
79). Адріан, призначений старо-
стою Фінікії, випросив в імператора 
дозволу переслідувати християн. 
Прибувши до Фінікії, він дізна-
вся, що в місті Триполіс началь-
ником війська є грек Леонтій, муж 
великої хоробрости, надзвичайно 
милосердний до бідних, чесний і 
християнин. Останнє власне і було 
провиною в ті часи. Адріан вислав 
поперед себе сотника Іпатія з від-
ділом війська, щоб той ув’язнив 

Леонтія і тримав у в’язниці аж до 
його приїзду. Дорогою Іпатій тяж-
ко захворів. Та вночі явився йому 
ангел у вигляді світлого молодця 
і сказав: «Поклич тричі на поміч 
того Бога, якому поклоняється Ле-
онтій, – і будеш здоровий». 

Іпатій оповів вранці свій сон 
іншому сотникові, Теодулові, і, 
за його порадою, зробив так, як 
йому велів ангел: тричі візвав до 
Леонтієвого Бога, – і здоровий 
устав з ліжка. Тепер уже обидва 
сотники мали велике бажання 
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якнайшвидше зустрітися з мужем, 
який вірує в такого могутнього 
Бога. А коли прийшли до Трипо-
ліса, назустріч їм вийшов Леонтій. 
Вони, не знаючи його, спитали: 
«Де тут живе Леонтій, муж чесний, 
до якого послав нас сам староста 
Адріан, бо хоче з Леонтієм зустрі-
тися і віддати йому шану?».

Слуга Божий відповів: «Ходімо, 
я відведу вас до нього». 

Іпатій і Теодул пішли за ним, 
а святий Леонтій привів їх до сво-
го дому, погостив їх красненько, а 
потім каже: «Я Леонтій, тепер мо-
жете мене ув’язнити!»

Обидва сотники були здивова-
ні добротою цього мужа і, спізнав-
ши Божу ласку, припали до його 
ніг та стали просити, щоб допоміг 
їм пізнати правдивого Бога, який 

чинить великі чуда, а сповідники 
Його живуть так свято, як Леонтій. 
Він навчив їх правд Христової віри 
й охрестив. Адріан, довідавшись 
про це, негайно прибув до Трипо-
ліса і наказав усіх трьох кинути до 
в’язниці, а наступного дня поста-
вив їх перед судом. 

Святі мученики сміливо стали 
перед своїм мучителем, вони при-
людно визнали Христову віру, не 
слухали намов, не злякалися по-
гроз, лиш голосно призивали ім’я 
Христа Спасителя. Адріан нака-
зав святого Леонтія жорстоко би-
чувати жилами, а потім кинути до 
в’язниці. Обох сотників також спо-
чатку бичували, потім припікали 
їх вогнем, а під кінець сокирою від-
рубали їм голови. Наступного дня 
Адріан звелів поставити перед со-
бою Леонтія і запитав його, чи на-
думав він принести жертву богам. 

«Нічого надумувати мені не тре-
ба, – відповів святий мученик, – 
ліпше ти надумайся і охрестися, 
щоб спастися!».

А мучитель з насмішкою запитав: 
«Яке ж то спасіння, чи не те часом, 
якого зазнали Іпатій і Теодул?».

На це святий Леонтій сказав 
так: «Смерть, до якої ти їх засудив, 
для них є спасінням і початком ві-
чного життя, але вас, що не віруєте 
у Христа, чекає смерть тіла і душі – 
і вічні муки пекла!». Адріан нака-
зав припікати святого вогнем, а під 
кінець прив’язати його до чотирьох 
стовпів і забити до смерті. У таких 
муках з молитвою на устах і з наді-
єю в серці святий Леонтій закінчив 
свій земний подвиг 73 року. 
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МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ЛИПНЯ
1. За терпеливість у важких обставинах
2. За поширення набожності до Юди-Тадея
3. За милосердя до грішників
4. За мир між ворогуючими
5. За добрий приклад духовних осіб
6. За добрий врожай наших земель
7. За тих, хто шукає роботу
8. За кар’єристів і марнотратних
9. За тих, які трудяться за кордоном
10. За одержимих помстою людей
11. За навернення грішників
12. За Католицьку Церкву в світі
13. За покинутих і знедолених
14. За поширення Доброї Новини у Кореї
15. За подяку Богові за все
16. За охорону дітей від шкідливого інтернету
17. За місіонерів Латинської Америки
18. За християнську свідомість при відвідуванні богослужінь
19. За розлучених
20. За переслідуваних християн
21. За недужих
22. За подолання корупції
23. За душі в чистилищі
24. За навернення Росії
25. За пошану до природи
26. За любов до батьків
27. За священиків
28. За нашу владу й за її служіння українському народу
29. За алкозалежних
30. За цінування і пошану людського життя
31. За сумних і розчарованих

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ 
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА СЕРПЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: Щоб великі економічні та політичні вибори захищали 
сім’ю як скарб людства

Свята преподобномучениця Єв-
докія була римлянкою із багато-
го знатного роду, жила в Римі у 

IV столітті. У ті часи на Рим на-
падали перси на чолі з царем Са-
пором ІІ (Великим) (310–381 рр.) і 
людей забирали в полон.

Святу Євдокію спіткала така ж 
доля, її разом із 9000 християн взя-
ли в полон.

Перебуваючи в неволі, свята 
проповідувала християнство серед 
перських жінок і багатьох з них на-
вернула до Христа. Однак це дуже 
не сподобалося перському прави-
телю, який був поганином. Тому 
він вирішив позбутися небезпеч-
ної християнки. Її піддали довго-
тривалим жорстоким катуванням, 
після чого відрубали голову мечем 
(† бл. 362-364 рр.)

Папа Франциск у зверненні до учасників конференції TED наголосив, 
що кожен із нас може стати яскравим світочем, нагадуванням, що добро 
здолає зло. Майбутнє людства не тільки в руках політиків, великих ліде-
рів і потужних компаній, усі люди потрібні одне одному. Однієї людини 
достатньо, щоб існувала надія, і цією людиною можеш бути ти. Усі люди 
незамінні в очах Бога, кожен може стати «нагадуванням, що світло здо-
лає темряву, а не навпаки».

Папа підкреслив, що «шляхи людей пронизані стражданнями, оскіль-
ки все зосереджено навколо грошей і речей, а не людей. І часто буває, що 
люди, які називають себе «респектабельними», не піклуються про інших, 
залишаючи за собою на узбіччі дороги тисячі людей або цілі народи. На 
щастя, є і ті, хто створює новий світ, піклуючись про інших навіть із влас-
ної кишені», – зазначив Франциск.

ПОКРОВИТЕЛЬКА: ПРЕПОДОБНА ЄВДОКІЯ
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МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ СЕРПНЯ
1. За наших ворогів
2. За пошану до природи
3. За гідне життя малозабезпечених
4. За багатодітні сім’ї
5. За невиліковно хворих 
6. За тих. хто страждає через віру в Христа
7. За молодь, яка відійшла від Церкви
8. За безробітних 
9. За владу
10. За зростання в любові й святості
11. За покинутих і знедолених
12. За добру долю України
13. За вдів
14. За сиріт
15. За мир між державами
16. За полонених у зоні АТО
17. За поширення Євангелія у світі
18. За навернення Росії
19. За збереження сімейних цінностей
20. За поширення Апостольства молитви
21. За розвиток християнських часописів
22. За ув’язнених 
23. За належне приготування до прийняття Св. Тайн
24. За національну свідомість
25. За розчарованих у коханні
26. За пошану до батьків
27. За душі в чистилищі 
28. За людей похилого віку
29. За жіночі чини та згромадження
30. За священиків
31. За спокій сумління і подолання спокус

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
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АКТУАЛЬНIСТЬ КУЛЬТУ 
СЕРЦЯ ХРИСТОВОГО 
В СУЧАСНОМУ СВIТI

Протоігумен Провінції 
Найсвятішого 

Спасителя в Україні
о. Йоан ШКОЛИК, ЧСВВ

Слава Ісусу Христу!

Дорогі брати і сестри! Дозволь-
те привітати Вас з великим святом 
Божої Любові до нас, людей, – праз-
ником Серця Христового. З цієї на-
годи хочу поділитися з вами дея-
кими думками про культ Серця 
Христового.

Людина, досліджуючи ту чи іншу 
історичну подію, цікавлячись різ-
ними фактами, ставить собі чимало 
запитань: Коли це сталося? Чому? 
З якою метою? Що цим Бог хотів ска-
зати? Це є закономірно і добре, щоб 
краще зрозуміти, пізнати і врешті 
прийняти ту чи іншу правду.

Досліджуючи історію зароджен-
ня культу Серця Христового як 
великої любові Бога до людського 
роду, бачимо, що ця подія сталася 
відносно недавно – в кінці XVII ст. 
У багатьох може виникнути питан-
ня: а що, перед тим Бог не так лю-
бив людей? Чи, можливо, Бог ще 
щось не сказав про Себе, приховав 
ще з апостольських часів? Чи про-
довжує до людей промовляти Сам, 

через свою Матір Пресвяту Богоро-
дицю, святих?

Однозначно ні. Але Бог як лю-
блячий батько турбується і дбає 
про своїх дітей. Діє відповідно до 
потреб і вимог часу, щоб людина 
могла краще пізнати чи пригада-
ти, вказує розв’язку тих чи інших 
важких ситуацій у житті, щоб мо-
гла дати позитивну відповідь на 
Його запрошення.

ІСТОРІЯ
Саме в такий спосіб Великим 

апостолом культу Серця Христово-
го стала монахиня св. Маргарита 
Марія Алякок, у час доволі склад-
ний, коли була велика потреба 
звістити людям про нескінченне 
милосердя Боже. Саме цій побож-
ній монахині в 1673–1675 рр. яв-
лявся Ісус Христос. Показуючи їй 
Своє зранене Серце, поручав ши-
рити набожність. Таким чином, у 
Церкві починає поступово розвива-
тися культ Христового Серця. 

 У своїх обітницях, даних св. Мар-
гариті Алякок, Господь обіцяє по-
читателям свого Пресвятого Серця 
великі ласки, зростання у святості 
й чеснотах, щедре благословення 
за життя та ласку щасливої смерті. 
Мільйони душ по всьому світі у вша-
нуванні Христового Серця знайшли 
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спокій і радість душі, зросли в любо-
ві до Бога, до ближнього та в прак-
тикуванні християнських чеснот. 

Наступна подібна ситуація ста-
ється вже в минулому столітті в 
сусідній Польщі. Тоді Господь в 
особливий спосіб пригадав свою 
любов до людства. Сестрі Фаустині 
Ковальській, цій простій, неосвіче-
ній, але мужній, безмежно відданій 
Богові монахині Господь довірив 
велику місію: передати послання 
Милосердя люблячого Бога, адре-
соване усьому світові, сказавши: 
«Посилаю Тебе до всього людства 
з моїм Милосердям. Не хочу кара-
ти більше зболіле людство, а праг-
ну його зцілити, пригортаючи до 
свого милосердного Серця. Даю їм 
останню надію на порятунок. Якщо 
відкинуть і не величатимуть Мого 
Милосердя, загинуть повіки». 

Бачимо, що Господь знову і знову 
пригадує давно відому, але забуту 
правду віри про милосердну любов 
Бога до людини, що провадить до від-
родження релігійного життя в дусі 
християнської довіри і милосердя.

ПОЗИЦІЯ ЦЕРКВИ
Важливо особливо наголосити 

на тому, що культ Серця Христо-
вого не є якоюсь приватною прак-
тикою, призначеною для окремих 
осіб чи спільнот. Послання Госпо-
да Нашого Ісуса Христа стосується 
всієї Церкви вірних. А тому це не є 
якимось випадком чи збігом обста-
вин, що культ Христового Серця 
так розвинувся в Церкві.

Минуло зовсім небагато часу, як 
Папа Климент ХІІІ у 1675 р. дозво-

лив деяким церквам і братствам 
святкувати празник Христового 
Серця, а Пій ІХ у 1856 р. поширив 
цей празник на всю Католиць-
ку Церкву. Днем празника стала 
п’ятниця після другої неділі від Зі-
шестя Святого Духа. Папа Лев ХІІІ 
у своїй енцикліці Annum Sakrum 
від 25 травня 1899 р. присвятив 
весь світ Христовому Серцю. Від-
так св. Пій Х поручив цю присвяту 
поновлювати кожного року. 

Про Христа Чоловіколюбця 
Папа Лев XIII пише: «Почитання 
Христового Серця – це найкращий 
вияв релігії. Люди повинні покла-
дати всі свої надії на цю набожність 
і шукати в ній спасіння своєї душі, 
бо вона корисна для всіх». А Папа 
Пій XII говорить: «Ця набожність – 
це ядро нашої релігії, правило до-
сконалого життя, бо воно наближає 
душі до Христа, спонукує їх любити 
і наслідувати Його».

Пій ХІ в енцикліці Miserentissi-
mus Redemptor від 8 травня 1928 р. 
про це вшанування говорить: «В тому 
вияві побожності міститься цілий 
зміст релігії, тому й у цьому вшану-
ванні міститься теж правило доско-
налого життя».

Папа Пій ХІІ, в енцикліці 
Haurietis akuas від 15 травня 1956 р., 
у столітню річницю встановлення 
празника Христового Серця, дає 
догматичну основу цьому культу, 
опираючи його на Святому Письмі, 
науці Святих Отців та літургійних 
джерелах. Він вважає вшануван-
ня Христового Серця найкращими 
ліками на недуги серця і душі су-
часного світу. «Де ж шукати за лі-
ком, – каже папа, – тепер стільки 
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лиха, що cьогодні більше, ніж ко-
лись, мучить окремих людей, роди-
ни, а навіть народи і цілий світ? Чи 
можна знайти кращу набожність, 
ніж вшанування Пресвятого Хрис-
тового Серця?.. Що може успішні-
ше спонукати вірних християн до 
дійсного виконування євангель-
ських заповідей у житті, як не лю-
бов Христа, що її щодня збільшує 
і підсилює вшанування Пресвятого 
Христового Серця?»

Згадуючи діячів Церкви, як тут 
не назвати Слугу Божого митропо-
лита Андрея, який у своїх пастир-
ських листах часто говорить про 
Божу любов. Він так був перейня-
тий тією любов’ю, що не вважав  
вшанування Божої Любові у ви-
гляді Пресвятого Христового Сер-
ця незгідним з духом і практикою 
нашого обряду, тому ревно поручав 
його вірним. 

 У часі Львівського Архієпар-
хіального Собору в 1940 р. він за-
пропонував окремий декрет про 
«Культ Христової Любові». Тут на 
основі Святого Письма він змальо-
вує нескінченну любов Ісуса Хрис-
та до нас, людей. Митрополит, зо-
крема, пише: «У парафії, в якій 
люди почитають Христа Спасителя 
у тій формі чи тим способом (Хрис-
тового Серця), усе релігійне життя 
починає процвітати, люди горнуть-
ся до церкви, множиться число 
приступаючих до Найсвятішої Єв-
харистії, зникають пороки; між 
людьми, в родинах настає згода і 
любов; батьки пізнають, яким для 
них скарбом є діти, діти вчаться 
поважати і любити батьків. З на-
станням культу Христового Серця 

в парафії все міняється, так, як з 
настанням весни уся природа бу-
диться до нового життя. Тому є це 
безсумнівним обов’язком кожного 
душпастиря плекати той культ у 
своїй сім’ї, в християнських роди-
нах і цілій парафії». 

Необхідно також в особливий 
спосіб згадати особистість, котра 
спричинилася до поширення куль-
ту Божої любові в сучасному світі, – 
це блаженної пам’яті Святіший 
Отець Іван Павло ІІ. 

Людина третього тисячоліття – 
незважаючи на швидкий техніч-
ний поступ, добробут, рівень ком-
форту – почувається загубленою в 
цім світі – спраглою правди, пова-
ги ближнього, любові, шукає цін-
ностей, котрі не проминають і мо-
гли би стати міцним фундаментом 
в часі випробувань нашого життя. 

І саме Святіший Отець Іван 
Павло ІІ дає цей дороговказ, про-
мовляючи до всіх людей: «Прошу 
вас – єпископів, отців, мирян – до-
класти максимум зусиль, щоб до-
нести правду про Любляче Серце 
Христа та Його милосердя як най-
більше очікування сучасної лю-
дини, де вона знайде відповіді на 
свої життєві питання і прагнення». 
І далі: «Людина ХХ ст. потребує 
Серця Христового, щоб пізнати 
Бога і пізнати саму себе, потребує 
Його також, щоб будувати суспіль-
ство любові. Бо з серця Розп’ятого 
Христа народжується нова люди-
на, звільнена від влади гріха».

Наголошуючи, наскільки акту-
альним є культ Серця Христового 
для нашого суспільства і «що лю-
дина в сучасному світі потребує 
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більш ніж будь-коли – любові, лю-
бові справжньої, сильної, цілющої, 
а водночас ніжної та вірної, котра 
здатна преобразити її життя, поба-
чити в правді себе, полюбити свого 
ближнього в світлі Божої любові», 
Святіший Отець на завершення 
дає надзвичайно гарне побажання 
для сучасного світу: «Нехай на руї-
нах ненависті і насильства постане 
цивілізація Серця Христового». 

АПОСТОЛЬСТВО 
МОЛИТВИ

Згадуючи осіб і цілі товариства, 
які спричинилися до поширення 
культу Божої Любові, просто не-
можливо не згадати з великою 
шаною і вдячністю товариства 
Апостольства молитви. Спільноти, 
члени якої так ревно жертвують 
Серцю Ісуса щоденні працю, мо-
литву, різного роду зречення, діла 
милосердя, часту Сповідь, вина-
городжуюче Святе Причастя в на-
міренні Церкви і Святішого Отця. 
Треба також зауважити час в яко-
му живемо, де в поведінці багатьох 
людей Бога не існує взагалі, де ба-
гато християн живуть як погани. 
У цей час члени Апостольства мо-
литви стали ніби «малим стадом» 
(євангелічне порівняння) стають, 
справжніми апостолами, несучи 
Христа на місця своєї праці, спіль-
нотам, своїм знайомим, до своїх сі-
мей. Вони свідчать своїм життям 
любов Бога до людей, виконуючи 
вказівку самого Христа: «Хто лю-
бить Бога, той нехай любить брата 
свого» (Ів.4,21), чинячи тим самим 
велике діло Церкви – місію Нової 

Євангелізації, наново відкриваю-
чи Христа, допомагають знову по-
вірити, що Він – та надія, яка не 
проминає.

 
НЕБЕЗПЕКИ

Але напевно ні для кого не є 
таємницею факт, що саме в Като-
лицькій Церкві все частіше і смі-
ливіше підносять свою голову ті, 
які говорять про «неактуальність 
цього культу, що це було вражен-
ням побожності попередніх поко-
лінь. Він надзвичайно суперечли-
вий і незрозумілий, а тому треба 
шукати більш відповідних форм 
душпастирства – необхідно, при-
стосовуватися до ментальності та 
поглядів сучасної людини».

Такі непоодинокі факти трапля-
лися мені при підготовці цієї статті. 
Навіть звертається увага тим, кого 
Бог в особливий спосіб вибрав, щоб 
поширювали культ Серця Христо-
вого. Як говорив святий Іван Пав-
ло ІІ на цю тему: «Деякі священи-
ки навіть у першу п’ятницю в своїх 
проповідях чи гоміліях не говорять 
людям, що культ Серця Христового 
належить до істоти християнства, 
що це є відповіддю людства на лю-
бов Божу до нас». 

 На жаль, і в нас не бракує тих, 
хто в той чи інший спосіб не при-
ймає, не довіряє, сумнівається 
чи навіть відкидає набожність до 
Серця Христового. А це відкинен-
ня волі ГНІХ до нас, людей, тих, 
кому поручено поширювати Його 
любов у світі. Про це виразно гово-
рить Ісус Христос у Святому Пись-
мі: «Вогонь прийшов я кинути на 



№6 (300)16 МІСІОНАР ЧЕВЕНЬ 2018

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

землю – і як я прагну, щоб він вже 
розгорівся!» (Лук. 12,49), «Як мене 
Отець полюбив, так я вас полю-
бив. Перебувайте у моїй любові!» 
(Ів. 15,9), «Віддаю себе за них у по-
святу, щоб і вони були освячені в іс-
тині» (Ів. 17, 19). То чи можна мати 
сумніви в тому, що Господь об’явив 
Свою спасительну місію, центром і 
квінтесенсією якої є Любляче Сер-
це Відкупителя. Де сам Бог Отець 
в Ісусі Христі виходить назустріч 
людині, даючи їй непроминаючу 
надію, розраду в час розпачу, а 
найважливіше – вічне життя. 

Христос віддав життя не лише за 
своїх друзів, але й за спасіння всіх 
людей. За добрих і злих, за тих, що 
Його люблять і тих, що Ним нехту-
ють, Його відкидають, ненавидять, 
переслідують, або злісно замовчу-
ють, роблячи Його незначним для 
сучасної релігійно збайдужілої лю-
дини. Не зважаючи на людські грі-
хи, Христос своєю любов’ю обнімає 
все людство. Промовляючи через 
уста пророка Єзекеїла: «Я не ба-
жаю смерти грішника; бажаю, щоб 
він відвернувся від своєї поведінки 
і жив» (Єзек. 33,11).

Кому, скажіть, будь ласка, так 
сильно залежить на тому, щоб «ки-
нути» людину в безнадію, щоб віді-
брати віру в те, що Бог милосерд-
ний, що Бог є Любов, що готовий 
завжди простити? Ось бачимо – все 
стає на свої місця. А ті бідні люди є 
всього лишень інструментом в ру-
ках ворога нашого спасіння. А тому 
чи може бути неактуальною, заста-
рілою, незрозумілою потреба Божої 
Любові? Ні!

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна зробити 

певні висновки:
По-перше, правда про велике 

Милосердя і любов Бога до людини є 
давно відомі, тільки з різних причин 
призабуті. Бог лише пригадує нам, 
як любим дітям, свою любов до нас.

По-друге, вчительський уряд 
Церкви через енцикліки, послан-
ня, листи пап, через мирянські 
релігійні організації, особливо 
Апостольство молитви, потверджує 
актуальність і велику потребу по-
ширення культу Серця Христового 
в сучасному поганському світі.

По-третє, відповідаючи на ті 
безпідставні закиди осіб, котрі го-
ворять про застарілість, незрозумі-
лість, неактуальність культу Сер-
ця Христового, хочеться запитати: 

– Чи сьогодні людина не потре-
бує Божої любові? 

– Чи наше релігійне життя про-
цвітає?

– Чи всі вірні приступають до 
Святих Тайн?

– Чи подолана ненависть між 
людьми?

– Чи в родинах панує любов і 
злагода?

– Чи всі батьки приймають своїх 
дітей як скарб? 

– Чи всі діти поважають і люб-
лять своїх батьків?

– Невже ми це все осягнули? 
А тому сьогодні як ніколи є по-

треба голосити й поширювати почи-
тання Христового Серця. Тож нехай 
до наших душ і людських спільнот 
прийде Твоє Царство любові!
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23 ЧЕРВНЯ (СУБОТА)
15:30 – Хресна дорога на Високому Замку
18:00 – Велика Вечірня з Литією
          – Виставлення мощей св. Онуфрія
19:00 – Свята Літургія, молебень до Серця Христового,
             суплікація, мирування

24 ЧЕРВНЯ (НЕДІЛЯ)
Преподобного Онуфрія Великого

6:30 – Святкова Утреня
7:30 – Божественна Літургія
10:30 – Молебень до св. Онуфрія Великого
11:00 – Урочиста Архієрейська Божественна Літургія
          – Уділення повного відпусту
          – Водосвяття
15:30 – Святковий захід із нагоди 500-літнього ювілею храму св. Онуфрія у 

Палаці культури ім. Г. Хоткевича, Львів, вул. Кушевича, 1.
18:15 – Божественна Літургія

ПРОГРАМА СВЯТКУВАНЬ
храмового празника

СВЯТОГО ОНУФРIЯ
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МОНАСТИР СВЯТОГО ОНУФРІЯ 
У ЛЬВОВІ СВЯТКУЄ 500 РОКІВ!

10 ФАКТІВ 

Монастир Святого Онуфрія – пам’ятка Львова, якій вдалося 
зберегти в собі часточку духовного й культурного життя з кож-
ного «прожитого» нею століття. Тут усе оповите таємничіс-
тю і благодаттю, яка переповнює кожного гостя монастиря. 
Здається, десь тут живе давня історія, досі ніким не пізнана, 
але вже велична і загадкова. І в непорушних стінах цієї святині 
зберігається вікова мудрість нашого минулого.
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1 
Монастир Святого Онуфрія – 
один з найдавніших монастирів 
у Львові. Його історія сягає 
своїми витоками княжої доби. 

Львівський історик і хроніст Бартоломей 
Зиморович у своїй праці «Leopolis triplex» 
писав про появу перших ченців ще за князя 
Лева Даниловича (хоча вважається, що 
монаше життя, саме по собі, існувало тут ще 
з четвертого століття), який передав під їхню 
опіку легендарну ікону, імовірно, написану 
самим апостолом Лукою на кипарисовій дошці. 
Тепер її називають Ченстоховською, або 
«Чорною Мадонною». Ченці зберігали ікону 
у великій пошані і таємниці. Лише в 1382 році 
сілезький князь Владислав Опольський, який на 
той момент був правителем Галичини, перевіз 
ікону до Ченстохови, де вона зберігається і 
нині. Легенда стверджує, що так зробити йому 
сказала сама Богородиця, яка врятувала Белз 
від татарської навали. Зараз Ченстоховська 
ікона є найбільшою святинею Польщі.

 

2 
Перша документальна згадка 
про монастир датована 
1453 роком. Згадувався він у 
документі, що підтверджував 

надання львівським міщанином Степаном 
Дропаном значних грошових коштів для 
відновлення дерев’яних будівель монастиря. 
Також велику кількість привілеїв та 
королівських грамот монастир отримав 
під час перебування під протекцією 
Ставропігійського братства (з 1589 року).

3 
У 1895 році громадський 
і релігійний діяч Андрей 
Шептицький став ігуменом 
Святоонуфріївського 

монастиря, а через два роки, разом з 
Платонідом Філясом, заснував на його 
території редакцію релігійного часопису 
«Місіонар», який став «першим живим 
духовним словом» і мав чималу популярність 
серед українського населення.

4 
З кінця XVI ст. при монастирі 
працювала школа, відома як 
школа «для неимущих или 
малоимущих» хлопців. Тут діти 

з небагатих сімей мали змогу навчатись і 
навіть заробляти гроші, перекладаючи 
листи, отримані від патріарха. Молодших 
школярів навчали грамоти, а старші спудеї 
вивчали грецьку і латинську мови. Також при 
монастирі проводили уроки хорового співу та 
готували постановки шкільного театру.

5 
Сорокові роки XX ст. були 
для монастиря найважчим 
періодом. Посилювалось 
переслідування монахів 

радянською та угорською владою, аби вони 
зреклися віри. Проте жорстокі катування 
та заслання не могли зламати покликаних 
служити Господеві. Навпаки, деякі монахи 
мали достатньо сміливості, щоб висловити 
свій протест владі. Наприклад, жив колись 
у Львові такий отець Антоній. Коли його 
призначили настоятелем, він отримав 
лист-погрозу, що йому «виріжуть печінку», 
якщо не відмовиться від нової посади. 
Відповідь отця усіх вразила: він написав, 
що не відмовиться від чину і навіть буде їм 
вдячний, якщо вони зроблять те, що написали, 
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адже він давно вже хотів швидше потрапити 
на небо, а печінка – саме той орган, що його 
найбільше турбує.

6 
На території монастиря 
розміщена одна з найстаріших 
і найбагатших бібліотек міста 
Лева. У ній збереглися сотні 

безцінних книг і наукових праць, близько 
п’ятисот рукописів та рідкісних видань, 
хронік, історичних документів, накопичених 
впродовж трьох століть. Завдяки цій 
бібліотеці до нашого часу дійшла величезна 
кількість рукописів, стародруків і документів, 
а отже, – і мудрість минулих століть та 
історичний досвід нашої держави.

7 
У 1573 році відомий на весь 
світ український друкар Іван 
Федорович заснував у келії 
Св. Онуфрія друкарню. Саме тут 

вперше побачила світ його книга «Апостол», 
видання якої стало початком відновлення 
занепалого українського друкарства.

8 
На особливу увагу заслуговує 
і церква Святого Онуфрія, 
яка за п’ятсот років 
існування перебудовувалася і 

вдосконалювалася. Її будівництво тривало 
чотири століття і завершилося у 1902 році. 
Спершу церква була дерев’яна, проте часті 
набіги татар на місто залишили свій слід і 
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на стінах храму, який у 1672 році довелося 
практично відбудовувати. А впродовж 1693–
1698 років довкола території монастиря було 
зведено мур, який зберігся й до сьогодні. 
Теперішнього вигляду церква і монастир 
набули під час нових перебудов 1815–
1820 рр. Церква відома також своїм цінним 
іконостасом, виконаним у 1901–1908 роках у 
псевдобароковому стилі; ікони писав відомий 
художник Модест Сосенко.

9 
Часто гостями монастиря 
ставали відомі українські 
вчені та митці. Так, відвідати 
монастирську бібліотеку 

приходили такі видатні постаті, як: 
Олександр Колесса, Іван Огієнко, Василь 
Щурат, Іван Франко, Іван Крип’якевич, 
Ярослав Гординський, Кирило Студинський, 
Степан Томашівський, Маркіян Шашкевич, 
Антоній Петрушевич, Денис Зубрицький, 
Яків Головацький та інші. Зокрема, Яків 
Головацький, як один зі співзасновників 
об’єднання «Руська Трійця», виявив 
чималий інтерес до вивчення фондів 
бібліотеки. Обстежуючи архівні зібрання, 
письменник відкрив для науки цінні пам’ятки 
давньоукраїнського законодавства – Кормчі 
книги XIII і XIV ст. та чимало актових джерел: 
грамот, листів тощо. Вибраний перелік 
пам’яток він опублікував в альманасі «Русалка 
Дністрова» під назвою «Бібліографічний опис 
давніх слов’янських рукописів, наявних у 
бібліотеці Онуфріївського монастиря у Львові».

 

  
Дзвіниця, яка служить 
одночасно і входом 
до монастиря та 
церкви, виконана в 

стилі класицизму і розписана українським 
художником Лукою Долинським. Впродовж 
століть вона виконувала різноманітні функції. 
Зараз на другому поверсі будівлі розташована 
старовинна бібліотека, третій і четвертий є 
місцями зібрань молодіжних організацій, до 

того ж, із четвертого ярусу відкривається 
мальовничий краєвид на територію монастиря 
і передмістя Львова. Намісником монастиря є 
ієромонах Йоаким Ошуст, ЧСВВ.

Анастасія ЛАЗОРЕНКО

ДЖЕРЕЛА:
1. Бойко О., Слободян В. Опис дзвіниці 

церкви св. Онуфрія. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/st-
onuphrius-bell-tower/. http://www.misionar.info/retro-
svitlyny/1788.html.

2. Церква і монастир св. Онуфрія. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://openlviv.com/
tserkva-i-monastir-sv-onufriya/.

3. Ковальська О. Монастир св. Онуфрія. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
ua.osbm.info/?page_id=278.

4. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Монастир_свя-
того_Онуфрія_(Львів).

5. Василіанський монастир Святого Онуф-
рія у Львові.
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ХРАМОВЕ СВЯТО У 
ЗОЛОЧІВСЬКОМУ МОНАСТИРІ

17 травня, у свято Вознесіння 
ГНІХ, у Золочівському монасти-
рі отців василіян з нагоди храмо-
вого празника відбулися урочис-
ті богослужіння. Після святкової 
утрені розпочалася Архієрейська 
Божественна Літургія, яку очолив 
Преосвященний владика Василій 
Тучапець, екзарх Харківський, у 
співслужінні місцевих священнос-
лужителів, настоятелів та ієромо-
нахів Провінції Найсвятішого Спа-
сителя.

Роздумуючи про подію вознесін-
ня ГНІХ, Архієрей підкреслив, що 

своїм вознесінням Христос вказує 
людині її призначення до вічного 
життя та виявляє гідність людсько-
го тіла. Також проповідник згадав 
ченців Золочівського монастиря, 
які, попри переслідування Церкви, 
залишилися вірними своєму покли-
канню. Серед них були, зокрема, 
підпільний єпископ УГКЦ Йосафат 
Федорик, ЧСВВ, та ігумен монасти-
ря о. Онисим Щуплат, ЧСВВ. Звер-
таючись до життя цих осіб, владика 
Василій закликав брати приклад з 
таких людей, щоб кожен христия-
нин став свідком віри.
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ПРОЩА МОЛОДІ СТРИЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ДО ГОШЕВА
20 травня 2018 р. Б. відбулася XXVІ Мо-

лодіжна проща зі Стрия до Гошівського 
монастиря отців василіян. Незважаючи 
на дощову погоду, величезна кількість 
прочан зі Стрийської єпархії здійснили 
пішу прощу до Гошівської святині.

Архієрейська Літургія служилася о 
12-й годині. Очолив її владика Богдан 
Манишин, єпископ-помічник Стрийської 
єпархії УГКЦ. Співслужили із архієреєм 
ігумен Гошівського монастиря о. Він-
кентій Слободян, ЧСВВ, та духовенство 
Стрийської єпархії.

19–20 травня Крехівський мо-
настир зустрічав паломників, які 
прибули зі всієї України, щоб по-
молитися біля двох чудотворних 
ікон – ікони Крехівської Матері 
Божої та ікони св. Миколая. Про-
тягом доби вірні мали можли-
вість послухати молитовні роз-
думи, присвячені року Біблії, на 
Хресній дорозі по горі Побійній і 
в часі нічних чувань, приступити 
до Святих Таїнств та отримати 
повний відпуст – прощення  до-
часних кар за гріхи.

Архієрейську Божественну 
Літургію очолив Преосвящен-
ний владика Богдан Дзюрах, се-
кретар Синоду єпископів УГКЦ. 
Із ним співслужили: протоігу-
мен Закарпатської провінції св. 
Миколая о. Андрій Белеканич, 
ЧСВВ, й протоігумен Польської 

провінції Покрови Пресвятої Бо-
городиці, отці управи Провінції 
Найсвятішого Спасителя, насто-
ятелі монастирів, ієромонахи та 
священнослужителі, які прибули 
з парафіянами на свято.

ПРАЗНИК У КРЕХОВІ 
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 ПЕТИЦІЇ НА ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ 
ЦІННОСТЕЙ НАБРАЛИ ПОНАД 25 ТИСЯЧ ПІДПИСІВ
Петиції «Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї» на-

брали необхідну кількість голосів та спрямовані на розгляд Президента України, 
Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Збір підписів за ініціативи Віктора Танцюри тривав менше як три місяці та завер-
шився у суботу, 5 травня, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Підписанти петиції висловили глибоку занепокоєність тим фактом, що «в Украї-
ні й донині так і не визначились зі стратегією розвитку та підтримки сім’ї, … яка має 
базуватися на традиційних для України духовно-моральних цінностях і традицій-
ному для нашого народу розумінні сім’ї як союзу чоловіка та жінки».

Ініціатори петиції підтримали зауваження Всеукраїнської Ради Церков і релігій-
них організацій до Стамбульської Конвенції. Наголошується, що наведене в Кон-
венції формулювання поняття «гендер» є неприйнятним, оскільки базується не на 
природних статевих ознаках, а на самоідентифікації особи, що у підсумку може спо-
творити нинішнє розуміння гендерної рівності як рівності прав чоловіків і жінок.

«Сьогодні є безліч викликів, які впливають на становище людей і сімей в Україні: 
сирітство, діти-інваліди та діти з особливими потребами, матері-одиначки, неповні 
сім’ї, неможливість повноцінно реалізувати свої конституційні права на лікування, 
навчання, житло, соціальний захист, гідний життєвий рівень. Разом з тим, з незро-
зумілих причин держава надає пріоритетну увагу штучно створеній проблемі так 
званої дискримінації людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією», – підкрес-
люється у петиціях.

Також у петиціях негативно оцінюються ініціативи щодо легалізації цивіль-
ного партнерства для одностатевих пар, всиновлення дітей трансґендерними 
людьми, впровадження у навчальний та виховний процес тем про одностатеві 
стосунки як норму сексуальної поведінки, що передбачено Планом дій з реа-
лізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, за-
твердженим Кабміном у 2015 році. Підписанти петицій серед іншого просять 
Президента України розробити та видати указ про загальнодержавну стратегію 
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захисту і популяризації традиційних сімейних 
цінностей та інституту сім’ї в Україні.

Від Верховної Ради громадяни очі-
кують розробки та прийняття закону 
про державну підтримку і захист 
традиційних сімейних цінностей 
та інституту сім’ї в Україні, а також 
вилучення словосполучень «сек-
суальна орієнтація» і «ґендерна 
ідентичність» з Кодексу законів 
про працю України та з інших за-
конів. Підписанти просять Кабі-
нет Міністрів підвищити інститу-
ційно рівень державної сімейної 
політики, а на відповідні посади 
призначити людей, які відомі сво-
єю відданістю справі захисту інтер-
есів сім’ї та моральності в українсько-
му суспільстві.

Усі адресати отримали прохання невід-
кладно розробити «законопроект про забо-
рону пропаганди і популяризації різних 
видів девіантної статевої поведінки й антисімейних 
ідей, у тому числі, у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», 
«фестивалів квір-культури», тематичних матеріалів у засобах масової інформації» 
з метою захисту і розвитку інституту сім’ї та підвищення моральності українського 
суспільства.

Раніше подібна петиція була видалена з сайту Президента України на підста-
ві звернення Представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Це 
спричинило вуличні громадські пікети та негативну оцінку Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій, яка виступила на захист свободи вираження по-
глядів громадян.

Нагадаємо, у квітні цього року Комітети Верховної Ради надали відповіді на пер-
шу петицію на захист сімейних цінностей, яку підтримали понад 25 тисяч грома-
дян. Аналогічна петиція перебуває на розгляді Кабінету Міністрів України. Як по-
відомляв ІРС, 333 громадські організації – правозахисні, просімейні, християнські 
та інші громадські спільноти Європи – закликали Генерального секретаря Ради Єв-
ропи, голову Комітету Міністрів Ради Європи та Виконавчого секретаря Стамбуль-
ської Конвенції усунути ідеологічні та суперечливі поняття з тексту Стамбульська 
Конвенція, які стоять на заваді її ратифікації багатьма країнами, зокрема Хорватією, 
Словаччиною, Болгарією, Латвією, Литвою, Угорщиною та Україною. 
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 ЧОМУ СУЧАСНІ ДІВЧАТА 
ЙДУТЬ В МОНАСТИР?
Люди зі світу часто вважають, що монахині роблять над-

звичайні жертви, та, виявляється, це не так…
У 2014 році іспанська модель і актриса Олалла Олів’єрос 

приголомшила увесь світ моди, коли вирішила відмовитись 
від успішної кар’єри та вступити до богопо свяченого жит-
тя – вона стала монахинею.

Таке рішення Олів’єрос прийняла за чотири роки до того, 
як повідомила про нього публічно. Вона розповіла, що від-
чула покликання під час візиту до санктуарію Діви Марії у 
Фатімі, Португалія. Тоді вона відчула виразне незадоволення 
своїм життям та пережила «внутрішній землетрус», перебува-
ючи у Фатімі. «Бог дав мені роль, Він обрав мене, і я не змогла 
відмовити Йому», – розповіла вона в одному з інтерв’ю.

Тепер жінки вирішують провадити монаше життя на-
багато рідше, ніж це було десятки років тому. У 2013 році 

«Catholic World News» повідомили, що понад 3000 жінок у всьому світі покидають 
чернецтво. Однак є ознаки того, що тренд змінюється, особливо в окремих регіо-
нах світу, і деякі монаші згромадження тішаться значним зростанням кількості по-
кликань. Молоді особи і надалі відчувають покликання до монашого життя. Та що 
змушує молоду сучасну дівчину покинути друзів, хлопця, перспективну кар’єру і 
вступити до монастиря? Як таке можливе? У 2012 році у промові на «TEDx» під за-
головком «Чому у монахинь не буває кризи середнього віку» випускниця та до-
слідниця Дж. Е. Сіґлер обговорювала ключові елементи розрізнення покликання. 
Сіґлер провела опитування численних монахинь для того, щоб зрозуміти їх шлях 
до чернецтва, і її дослідження показує, що існують чотири ключові елементи чи 
кроки, які є спільними для монашого покликання: тиша (після якої настає страх), 
нав’язливість, стрибок та, зрештою, мир і радість.

Сіґлер каже, що перший крок – тиша – є особливо нелегкою у нашому світі, спо-
вненому шуму, перешкод і насичених ЗМІ, однак вона є необхідною для того, щоб 
слухати і розуміти своє власне серце. Сіґлер також включає страх до першого кро-
ку, оскільки він неуникно настає тоді, коли особа відчуває покликання до монашо-
го життя, хоча й не є визначальним.

«Нав’язливість» стосується того відчуття, коли особа не може позбутись думки 
про покликання  – після того, як вже було посіяне зерно, а «стрибок» є необхід-
ним і водночас ризикованим кроком для того, щоб слідувати покликанню. «Мир 
і радість» – це явище Сіґлер спостерігала під час кожного інтерв’ю з монахинями, 
і багато з них описують їх дуже чітко; воно здається неуникним наслідком життя у 
глибокій близькості з Богом.

Актриса Олалла Олів’єрос
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Луїджі Танзі, батько п’яти дітей, пригадує той день, коли його донька прийшла 
до нього розповісти важливу новину. Кіарі, його найстаршій доньці, було всього 
22 роки, коли вона розповіла йому про своє рішення вступити до монастиря Сес-
тер-місіонерок св. Шарля Борромео в Римі. «Це таке ж відчуття, коли твоя донька 
повідомляє тобі, що йде з дому, щоб одружитись», – пригадує Луїджі, зазначаючи, 
що цей момент природньо важкий для кожного батька. – «Але коли вона одружу-
ється з Ісусом, як ти можеш виступати проти нареченого?».

І хоча багато людей ззовні вважають, що монахині роблять величезні, навіть не-
стерпні жертви, з точки зору цих жінок все виглядає зовсім по-іншому. Вони го-
ворять про своє покликання як про радість і дар, а не як про тягар. Звичайно, що 
існують періоди випробувань і труднощів, однак їхні обітниці скріплює глибока і 
міцна любов.

Сестра Енн Катері, 38 років, є черницею спільноти Сестер-францисканок Від-
нови. Вона зростала у великій і щасливій сім’ї у Вашингтоні, а після завершення 
Гарвардського університету почала працювати з убогими у Католицькій Церкві. Ще 
з одинадцяти років їй дуже подобалася така праця, та водночас вона дуже хотіла 
вийти заміж. Коли її хлопець, чудовий католицький чоловік, запропонував їй одружи-
тись, вона погодилася, а після цього її огорнув глибокий смуток. Здивована такою реак-
цією, вона почала шукати причин цього смутку і тоді усвідомила, що покликана до іншо-
го життя, до інших стосунків, які – попри початкові вагання – принесли їй надзвичайну 
радість. Вона слухала свого серця і тому розпізнала власне покликання. Той день, коли 
склала вічні обіти, вона називає «без сумніву, найщасливішим днем життя».

Сестра Марія Стар, 26 років, належить до Згромадження Служебниць Господа 
та Діви з Матару і відчуває таку ж радість, хоча її шлях був іншим. Вона зростала у 
протестантській сім’ї в Північній Дакоті і не знала жодної черниці до того часу, коли 
вступила до коледжу і вже була на шляху до Католицької Церкви. Вона вирішила 
навернутися до католицизму після того, як зустріла кількох вражаючих католиць-
ких студентів, котрі допомогли їй побачити зв’язок між вірою і розумом, якого вона 
раніше не бачила, особливо враховуючи те, що її батько був великим скептиком. 
Сестра Стар вивчала хімічну інженерію та німецьку мову і прагнула комфортного 
життя з доброю роботою та щасливою католицькою сім’єю. Та цього не сталося.

Працюючи у Товаристві католицьких студентів після закінчення університету, 
вона одного вечора зустріла спільноту сестер і була настільки вражена їх святістю, 
що майже цілий вечір просиділа в кутку і плакала. Спочатку вона не була впевнена, 
що має покликання. «Мені було чітко зрозуміло, що я хочу такої святості», – розповіла 
вона згодом, зазначаючи, що і надалі бачила себе одруженою жінкою, тому виріши-
ла, що намагатиметься жити якомога святішим життям у подружжі.

Вона почала йти духовним шляхом та відчувала, що її все більше і більше тяг-
не до монашого життя. Подія, яка несподівано прояснила її рішення, була така 
ж, як у сестри Енн Катері, – пропозиція одруження. Чоловік, з яким вона зустрі-
чалась у коледжі, розійшовся з нею, щоб стати священиком, однак через певні 
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непередбачувані події чи через помилку, він захотів повернутись до неї. Раніше 
вона понад усе хотіла одружитися з ним і мати сім’ю, тому коли несподівано від-
чула, що пропозиція її не зацікавила, то зрозуміла, що це – знак. Повна впевне-
ність не прийшла одразу, однак довго чекати не довелося.

Сестра Стар розповідає, що після того, як прийняла остаточне рішення вступи-
ти до монастиря, вона відчула надзвичайну радість, яка показала їй, що прийняте 
рішення – правильне. «Усе своє життя я прагнула задоволення від любові та уваги 
чоловіка, але тепер цю радість мені дає Сам Бог»,  – розповідає вона. Початкове 
запаморочення відійшло з часом, проте сестра Стар каже, що було потрібне для 
того, щоб початкова втіха розвіялася і вона могла бути повністю впевненою, від-
повідаючи на своє покликання у повній свободі, аніж у стані певної ейфорії. Вона 
пригадує, що у цей час в неї виникали певні спокуси, як, наприклад, страх, що вона 
втратить відчуття власної унікальності, коли буде змушена до однакового розпо-
рядку і занять, як усі інші сестри в монастирі. Однак монахиня розповідає, що зро-
зуміла, наскільки різними усі вони є. Їхня «зовнішність» однакова, зате внутрішній 
світ є унікально особистим. І що найважливіше – присутній мир і радість. 

«Якби хтось сказав мені, наскільки чудово все буде, я б стала монахинею ще ду-
же-дуже давно», – каже вона. 

НА СВІТЛИНІ: 
СЕСТРИ ВАСИЛІЯНКИ
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 СЕРЕД ОСТАНКІВ В’ЯЗНІВ 
ПЕРЕСИЛЬНОЇ ТЮРМИ У ЛЬВОВІ 
ВПЕРШЕ ВИЯВИЛИ ТІЛО СВЯЩЕНИКА
В урочищі «Голоско» у Львові відновили ексгумацію останків в’язнів пересиль-

ної тюрми № 25. Протягом першого тижня робіт вже знайшли 40 дорослих та 11 ди-
тячих останків.

За словами заступника директора КП ЛОР «Доля», яке проводить роботи, Во-
лодимира Харчука, вперше знайшли тіло священика. Він уточнив, що раніше по-
шуковці відкопували рештки цивільних людей та монахів. Цього року теж було від-
найдено монаші скелети і вперше – останки священика.

«Ми дізнаємось, що це священик, оскільки у нього залишилася колоратка від 
ряси – виготовлена з білої пластмаси, а також рештки темного одягу на самому ске-
леті. Ми його ексгумуємо окремо, пазаяк процедура перепоховання духовних осіб  
відбувається трошки інакше, ніж цивільних людей», – зазначив Володимир Харчук.

Як і раніше, пошуковці віднаходять останки немовлят і ненароджених дітей. Їх 
ідентифікують за розміром кісток та черепів.

Деякі останки мають сліди трепанації. «Люди швидше за все проходили через 
тюремний шпиталь, тому є багато трепанованих черепів. Серед віднайдених на 
даний момент останків є багато жіночих – старшого віку, тому що у них або повніс-
тю відсутні, або залишилось лише по кілька зубів. Багато з них супроводжуються 
рештками чорної тканини, що може свідчити про те, що це був монаший одяг», – 
додають дослідники.

Також у ямі знайшли 26 радянських копійок. Поки що важко 
прочитати точні дати їхнього виготовлення, але ті, на яких вда-
лося це зробити, не пізніші 1939 року. А ще відкопали ґудзики, 
церковні медальйончики, гребінець, дзеркальце.

Протягом 2018 року історики планують продовжити дослі-
дження ділянки та провести пошукові роботи для виявлення 
ймовірних поховань жертв воєн і політичних репресій у Львові, 
зокрема поховання вояків УГА на вул. Бережанській.

Нагадаємо, пошукові роботи жертв пересильної тюрми у 
Львові проводять з 2013 року. Тоді на території садового коо-
перативу під час будівельних робіт знайшли людські кістки. У 
попередні роки виявили понад 800 останків в’язнів пересиль-
ної тюрми №25. Серед них жінки, чоловіки, люди старшого віку, 
немовлята і ненароджені діти. Тіла ховали без трун, у великих 
ящиках, у яких могли складати по кілька осіб різного віку та ста-
ті. Частину знайдених останків вже перепоховали на Личаків-
ському кладовищі у лютому 2016 року.
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Ексгумаційні роботи проводить Меморіальний музей тоталітарних режимів «Те-
риторія Терору» та комунальне підприємство Львівської обласної ради «Доля», яке 
шукає, досліджує, ексгумує і перепоховує останки людей, що загинули внаслідок 
депортацій, воєн та політичних репресій.

Пересильна тюрма №25 функціонувала у Львові з 1944 до 1955 року. Осно-
вним її призначенням був збір та заслання в’язнів у табори ГУЛАГу. На «львів-
ську пересилку» звозили засуджених в’язнів з тюрем Західної України, де 
вони перебували від тижня до року в очікуванні на свій етап.

Джерела: 
«КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ», zaxid.net, Aleteia
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МОЛИТВА У ПРАВИЛАХ, ВЧЕННІ ТА ЖИТТІ 

СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО

Ієромонах 
Матей ГАВРИЛІВ, ЧСВВ

Насамперед слід сказати, що 
св. Василій не мав на меті дава-
ти якісь визначення молитви у 
формальному чи схоластичному 
значенні. Він просто бажав допо-
могти практично вирішити певні 
труднощі щодо цього питання. 
Деякі дослідники критично див-
ляться на спроби св. Василія по-
яснити окремі аспекти духовного, 
чернечого і церковного життя. 
Скажімо, Мішель Ван Парис при-
пускає, що св. Василій «не гово-
рить взагалі, або каже дуже мало 
про лікування враженої пам’яті 
людини, що згрішила. Він був до-
волі рішучий у своїй поведінці і 
надто досконалий порівняно з 
оточенням. Бракує також літур-
гічного виміру, в якому пам’ять 
про Бога сакраментально при-
сутня у Євхаристії. Св. Василій 
ніде не говорить, що Бог пам’ятає 
про нас, а це у Св. Письмі є 
основним»1. Попри те, Ван Парис 

1 Michel Van Parys, Memoria di Dio e preghiera in Basili di Cesarea, 
p. 111-125; in Basilio tra Oriente e Occidente, Ed.Qiqajon, Bose, 
Magnano (BI) 2001.

визнає, що всі ці речі містяться в 
Анафорі св. Василія.

Жан Ґрібомон (Jean Gribo-
mont, O.S.B.), бельгійським бе-
недиктинець (1920–1986), у 
своєму нарисі «Молитва за 
Св. Василієм»2 стверджує, що 
вчення Святителя каппадокій-
ського щодо цього предмету, як 
такого, майже не існує, за ви-
нятком одного місця у «Ширших 
правилах»3. Як би там не було, 
Ґрібомон все ж таки робить влуч-
ну синтезу святовасилієвського 
визначення молитви у її ширшо-
му значенні, яка є «радісним за-
хопленням, подивом і виявом по-
стійної вдячності, як спонтанного 
наслідку любови, що підноситься 
над світом і підпорядковується 
волі Божій»4.

Можливо, цей спосіб принесен-
ня молитви найкраще виявляєть-
ся в Анафорі, у якій св. Василій, 
звертаючись до Творця його влас-
ним іменем ЯГВЕ,5 виголошує:
2 J. Gribomont, La preghiera secondo S. Basilo, in AA.VV., La 
preghiera, Roma 1964, pp. 371-397. Тої самої думки дотримується 
M. Van Parys своїй статті. Див. Memoria di Dio in Basilio di Cesarea,  
p. 119 in AA.VV., Basilio tra oriente s occidente, Ed. Qiiajon, 
Comunità di Bose, 2001, pp. 111-125.
3 Tут і далі ШПр (які позначаються, звичайно, як Rd, а в деяких 
виданнях RF = Regulae fusius tractatae).
4 J. Gribomont, La preghiera secondo S. Basilo, p. 374.
5 Tекст за виданнями: грецький: Eucologio Barberini gr. 336 a cura 
di Stefano Parenti e Elena Velkovska, Roma 1995, p. 12; церковно-
слов’янський: Літургіконъ сієсть Служебникъ, Римъ, 1952, с. 354; 
український: Священна і Божественна Літургія, «Місіонер», Львів 
2003, с. 121.
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«Сущий Владико, Господи, Боже 
Отче Вседержителю, поклоняємий, 
достойно воістину, і праведно, і гар
но, як годиться величності святости 
Твоєї, Тебе хвалити, Тебе оспівувати, 
Тебе благословити, Тобі поклоня
тися, Тобі дякувати, Тебе славити, 
єдиного істинного сущого Бога, і Тобі 
приносити з серцем сокрушеним 
і духом смиренним оцю словесну 
(λογικηvν) службу нашу, бо Ти єси 
Той, хто дарував нам пізнання Своєї 
істини. І хто спроможний висловити 
могутність Твою, голосною вчинити 
всю хвалу Твою або повідати кожно
часно чудеса Твої?»6

Насамперед треба сказати, що 
св. Василій, маючи на увазі різні 
види молитви, перелічені св. Ап. 
Павлом у його листах: «проказу-
вання і співання псалмів, гимнів, 
духовних пісень, здійснювання 
молитов прохання, благання, 
подяки…» (Еф 5,19; Кол 3,16; 
1Тим 2,1), та заповідь про «без-
перервну молитву» (1Сол 5,17), 
намагається поєднати це розма-
їття з діяльністю людини через 
постійну пам’ять про Бога, який 
освячує життя у всіх його проявах 
і замешкує в людській особі не-
мовби у храмі7. У своїй проповіді 
«На честь мучениці Юліти», про-
довжуючи попередню Бесіду про 
6 Михаил Арранц, SJ, Избранные сочинения по литургике, т. І, 
PIO, Рим – Москва 2003, с. 41-43.
7 Лист Григорія Назіанзького, 2.4 у: Вибрані листи св. Василія 
Великого, с. 23.

вдячність, св. Василій риторично 
запитує і пояснює:

«Але чи треба безперервно мо-
литися і чи можливо виконати таку 
заповідь? Я ж бачу, що вам кортить 
про це запитати, і сам спробую від-
стояти ствердну відповідь.

Молитва – це прохання про 
блага, з яким доброчесні люди 
звертаються до Бога. Прохання, 
звичайно, не обмежується слова-
ми, бо розуміємо, що Бог не по-
требує, щоб йому нагадували, але 
Сам знає, що для нас є корисним, 
навіть коли й не просимо Його про 
те. Тому виникає питання: про що 
ж я хочу сказати? А про те, любі 
мої, що молитва не обмежується 
самими словами, її підсилюють 
душевні поривання, доброчесні 
справи протягом усього життя. 
Бо ж сказав апостол Павло: Коли 
їсте, або п’єте, або коли інше щось 
робите, усе робіть на славу Божу 
(1Кор. 10.31). Сидиш за столом – 
молись; їси хліб – дякуй Тому, що 
тобі дав його; п’єш вино, щоб укрі-
пити тіло, – пам’ятай Того, що по-
дарував тобі його, щоб ти звеселив 
серце та зцілив тіло. І як наситив-
ся – все одно не забувай Благо-
дійника. Вдягаєш хітон – дякуй 
Тому, Хто дав, плащ вдягаєш – 
посиль свою любов до Бога, що 
дає нам чим прикрити тіло взим-
ку і влітку, задля захисту життя і 
щоб сором приховати. Промайнув 
день – дякуй Тому, Хто сонце дав, 
щоб ми могли денні справи роби-
ти, та вогонь, щоб світив уночі та 
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для інших життєвих потреб. І ніч 
приховує в собі безліч приводів 
для молитов. Коли подивишся на 
небо і побачиш прекрасні зірки, 
то молися Володарю усього ви-
димого і вклонися Митцю най-
ліпшому, Богові, який усе му-
дрістю створив (Пс 103.24). Коли 
бачиш сном огорнуті природу й 
усе живе, знову вклонися Тому, 
Хто сон нам подарував і, всупе-
реч нашому бажанню, позбавляє 
нас безперервної праці і дає сон, 
бо ж завдяки цьому маленькому 
спочинку ми відновлюємо сили.

Тому не віддавай сну всієї 
ночі, не дозволяй, щоб сонне за-
буття віднімало в тебе полови-
ну життя, навпаки, – розподіли 
нічний час на сон і на молитву. 
Навіть сни зроби вправами у до-

брочесності, оскільки і сонні при-
виддя можуть бути луною денних 
турбот: які наші денні життєві 
справи, такі й сни. Таким чином, 
невпинно молися і не в словах не-
хай молитва твоя міститься, але 
нехай увесь плин твого життя на-
ближає тебе до Бога, щоб життя 
твоє було суцільною, безперерв-
ною молитвою» 8.

Таким чином, молитва у розу-
мінні Святителя каппадокійсько-
го збігається з поясненням Орі-
гена (185–254), яке знаходимо у 
його творі «Про молитву»:

«Той же, хто до своїх обов’язко
вих трудів приєднує молитву, а до 
неї знову ж таки необхідні праці, 
той безперестанно молиться, тому 
що сама доброчинність з викону
ванням заповідей дорівнюють мо
литві. Тільки при такому розумінні 
апостольського наказу «невпинно 
моліться» уможливлюється її ви
конання. Усе життя християнина по
винно бути безперервною великою 
молитвою»9.

Св. Василій дуже наполягає, 
щоб життя християнина сталося 
молитвою, а молитва щоб ожив-
ляла усе його життя. Він підкрес-
лює, що в молитовному акті пе-
ред Богом мають бути задіяні всі 
сили людини.

8 Migne, PG 31,244 Св. Василій, Гомілія на честь св. Юліти,  
ч. 3-4, с. 58-59. Науки св. Василія Великого для народу, Ґлен Ков 
1954.
9 Ориген, О молитве, СПБ 1897. с.43.



№6 (300)34 МІСІОНАР ЧЕВЕНЬ 2018

ВІРА Й КУЛЬТУРА

«Молитва кожного стає явною 
перед Богом. Господь знає, хто за
для почування, хто заради знання 
шукає за небесними речами, хто по
верхово й тільки губами вимовляє 
слова, серце ж його далеке від ньо
го… Отож хай співає твій язик, а ум 
хай пояснює значення того, що уста 
твої виклали, щоб ти співав водно
час духом і умом. Бог не потребує 
слави, але хоче, щоб ми стали гідни
ми прославлення»10.

Окрім цього, сама людина ста-
ється молитвою не тільки тому, 
що вона є невпинною, але та-
кож і тому, що людина завжди з 
любов’ю виконує Божу волю у до-
вірливому підпорядкуванні Твор-
цеві11. Такий молитовний стан ви-
магає, очевидно, певних зусиль і 
навіть боротьби проти розсіяння, 
щоб «набути зібрання духа»12.

Є ще один вимір молитви у 
св. Василія Великого, на який 
звернув увагу світового значен-
ня дослідник і знавець духовності 
Сходу кардинал Томаш Шпідлік, 
а саме, молитва споглядання – 
«contemplatio naturalis»13. Він пише:

«Як законодавець кіновіаль-
ного життя у своїх правилах Ва-
силій (+379) мав би говорити пе-
редусім про спільну псалмодію. 
10 Св. Василій, Гомілія на Псалом 28,7. Науки св. Василія Вели-
кого для народу, Ґлен Ков 1954, с. 79-80.
11 Homilia in Hexameron, 2,7; 5,1, SC 26 (1950), col. 45 bc; p. 173ss.
12 ШПр,3. в Аскетичні твори св. Василія Великого, переклав 
Митр. Андрей, ЧСВВ, Рим 1989, с. 132.
13 Tomaš Špidlik, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente 
cristiano, Ed. LIPA, Roma 2002, p. 26.

Однак, оскільки він був глибоко 
споглядальним (контемплятив-
ним), його Бесіда на Шестиднев14 
є прекрасним путівником, щоб уві-
йти у «природне споглядання»15.

Той самий автор не випус-
кає з поля зору також думку св. 
Василія щодо «молитви тіла»16. 
Справді, Учитель каппадокій-
ський говорить у своїй Гомілії на 
Втор. 15.9:

«Пізнай свою душу, і повіриш у 
невидимість Божу, бо і твою душу 
неможливо побачити тілесними 
очима. Вона не має ні кольору, ні 
форми, ні тілесних обрисів, але 
сприймається тільки завдяки сво
їм діям. Тому, розмірковуючи про 
Бога, не намагайся побачити Його 
очима, але вір розумові і пізнавай 
Його за допомогою розуму. Захо
плюйся Митцем, Який з такою си
лою злучив душу з тілом, що душа, 
сягаючи найвіддаленіших куточків 
тіла, міцно єднає їх і приводить до 
суголосності. Придивися, яку силу 
дає душа тілу, і як тіло переймає 
від душі відчуття, як душа дає тілу 
життя, а страждання тіла змушують 
страждати душу»17. 

Як ставився св. Василій до мо-
литви, основаної на Слові Божому, 
зокрема, до псалмодії? Очевидно, 
14 SC 26bis (1968), Testo italiano Sulla Genesi (Omelie 
sull’Esamerone), a cura di M. Naldini, Milano 1990.
15 Migne, PG 31, 237-262.
16 Tomaš Špidlik, Ibid, p. 108.
17 Св. Василій, Прислухайся до себе!  ч.8. Hom. In illud, Attende 
tibi ipsi 7, PG 31, 216b.
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він, як знавець Св. Письма, не міг 
на це не звернути уваги. Ось що 
він говорить про життєве значення 
псалмів у житті будь-якої людини.

«Псалом – це спокій душі, речник 
миру, що втихомирює розбурхані 
й неспокійні думки, він не тільки 
перемагає розбуджену гнівливість 
і духовний розлад, але приборкує 
плотськість. Псалом скріплює при
язнь, посварених об’єднує, а між при
ятелями зрошує любов. Хто ж може 
вважати за ворога того, з яким разом 
возносить псалом до Бога? А й спів 
псалмів виєднує те найбільше добро, 
яким є любов. Цей спів неначе вина
ходить якесь єднання, якийсь зв’язок 
для згідливості людей і збирає їх у 
хорі в одну приємну симфонію. Дия
воли тікають від псалмів, а натомість 
приходить опіка ангелів. Псалом дає 
зброю проти нічних страхів, а повсяк
денній праці  – відпочинок. Псалом 
є безпекою дітей, окрасою молоді, 
втіхою старців, найкращою оздобою 
жінок… Псалом для початківців  – 
це початок, для тих, що поступають, 
зріст, для досконалих же – завершен
ня, голос Церкви, радість святкових 
днів, розбудження спасенного в Бозі 
смутку. Псалом  – діло ангелів, творін
ня неба, пахощі духовні»18.

Такий спосіб поєднання у Свя-
тому Письмі історії спасіння і 
молитви, що яскраво виражено 
18 Гоміпїя на Псалом 1, 2 у Гомілії на Псалми, Нью-Йорк 1979, 
Переклад Фединяка С., с. 20.

у св. Василія, відомий профе-
сор о. Роберт Тафт, Т. І., називає 
діалектикою, яка виливається 
у Літургії, бо «Бог діє, а народ 
відповідає. Таким чином, Біблія 
є першою літургійною книгою 
Церкви»19. Святителеві каппа-
докійському особливо ми, васи-
ліяни, завдячуємо його цінне 
пояснення щодо церковної семи-
разової молитви, у якій можемо 
бачити структуру майбутнього 
Часослова, що згодом розвинувся 
під впливом різних традицій20. 

«Гадаю, що воно є корисне у 
назначених часах впровадити в ті 
моли тви і псалмоспіви якісь різ
ниці і відміни, бо коли все те саме 
повторюється, не раз душа якось 
стає холодна, байдужа й розсіяна. 
Натомість при змінах і різноріднос
ті псалмодії та співу в різних часах 
відновлюється спрага, пробуджу
ється увага».

Отож св. Василій, ґрунтуючись 
на Псалмі 118(119),164 «Сім раз 
на день я тебе хвалю за твої при-
суди справедливі», перелічує сім 
часів «осібно призначених в мо-
настирі на молитву», і продовжує: 
«Ми їх вибрали не без причини; 
кожний з них пригадує нам осо-
бливим способом якесь добродій-
ство Боже»21.
19 Robert Taft, Oltre l’Oriente e l’Occidente, Ed. LIPA, Roma 1999, 
p. 256.
20 На цю тему маємо дуже багато досліджень, серед яких ви-
значні твори о. Міґуеля Арранца, Т.І. Напр. Как молились Богу 
древние византийцы, ЛДА, 1979.
21 ШПр,37. в Аскетичні твори св. Василія Великого, переклав 
Митр. Андрей, ЧСВВ, Рим 1989, с. 199-202.
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Утреня

Рано молимося (на утрені), щоби перші зрушення душі та розуму 
були жертвою Богу і щоби першим нашим занят тям, першим 
почуванням була радість у Бозі, як написано: « Я  згадав на Бога і 
повеселів» (Пс 76, 4). Не хочемо розпочи нати ніякої роботи перед 
сповненням того, що написане: «До Тебе молитимусь, Господи. З 
досвітком вислухай голос мій, з досвітком, стану перед Тобою, і Ти 
побачиш мене» (Пс 5, 4).

3-й час

А о третій годині дня знову стаємо на молитву і скликаємо братію, хоч 
кожен занятий своєю роботою. Пригадуємо собі дар Св. Духа, що його 
Апостоли коло 3 години дістали; усі одним почуванням, одним духом 
поклоняємося Св. Духові, щоби і ми стали достойними духовного 
освячення; просимо, щоби Св. Дух став провідником життя і вчив 
усього, що ко рисне зі слів Давида: «Серце чисте устрій в мені, Боже, 
і дух правий віднови в нутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого і 
Духа Твого святого не відіймай від мене. Верни мені радість спасення 
Твого і духом владіючим утверди мене» (Пс 50,12–15); «Дух Твій благий 
справить мене на дорогу праву» (Пс 142, 10), і повертаємося до праці.

6-й час
(опівдні)

Про те, що опівдні потрібна молитва, вчимося від святих, які кажуть: 
«Вечером і досвітком і в полуднє розповім і звіщу, Він вислухає голос 
мій» (Пс 54, 18). О 12 годині від мовляємо Псалом 90-й, щоби бути віль-
ними «від нападу біса у полудне».

9-й час
А що у дев’ятім часі знову треба молитися, повчали нас Апостоли. 
В Діяннях читаємо (3, 1), що Петро і Йоан ішли до святині на молитву 
«о девятій годині».

Вечірня

А коли день закінчиться, треба скласти Богові подяку за все, що нам 
дав, і за все, що ми доброго зробили. А з помилок треба сповідатися, 
бо ми навмисно чи мимохіть схибили, у слові, чи в ділі, чи в самій 
тільки гадці, за все треба переблагати Бога в молитві. 

Повечір’я
Надзвичайно корисно застановлятися над минулими огріхами, щоб їх 
стерегтися на майбутнє, тому Давид каже: «Ви, що признаєте у серцях 
ваших, на ложах ваших кайтеся» (Пс 4, 5).

Північна

А коли ніч починається, треба просити, щоб ми мали спочинок невин-
ний, вільний від недобрих снів; у тім часі треба знову обов’язково від-
мовити 90-й Псалом.
Павло і Сила дали нам приклад, що треба опівночі вставати на 
молитву. В Діяннях читаємо, що: «Та у півночі Павло і Сила молячися 
славили Бога» (16, 25). А псалмоспівець каже: « Я  вставав у півночі, 
щоби визнавати присуди справедливости Твоєї» (Пс 118, 62).
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«І знову треба упередити ранню 
зорю, – заохочує св. Василій, – і вста
вати на моли тву, щоби день не застав 
нас у ліжку сплячих, бо написано: «Ви
передили очі мої досвіток, щоби роз
думувати слова Твої» (Пс 118, 147).

Щодо ухилення від спільної 
псалмодії св. Василій не знаходить 
якоїсь причини, однак він не надто 
категоричний, коли каже: «Хто по-
становив приліжно жити на славу 
Божу і на славу Христа, не повинен 
занедбати ані одного з тих часів». 
У випадку перешкоди св. Василій, 
беручи до уваги слова Христа про 
його присутність, радить:

 «А коли припадком хто є поза мо
настирем або заня тий працею, нехай 
безумовно там сповняє те, що при
писане: «Бо де є двоє або троє зібра
них у моє ім’я, там я є посеред них» 
(Мат. 18, 20)»22.

Окрім складових елементів 
вищенаведених Часів, св. Васи-
лій згадує у своєму трактаті De 
Spiritu Sancto про гімн «Світло 
тихе (Φώς Ίιλαρόν)», завважуючи 
при цьому, що він настільки дав-
ній, що ніхто й не пригадує собі 
автора цього гімну23. Можливо, 
йому була також відома єктенія 
«Ангела миру», коли згадує її у 
своєму 11 листі24.
22 ШПр,37. в Аскетичні твори св. Василія Великого, переклав 
Митр. Андрей, ЧСВВ, Рим 1989, с. 201
23 De Spiritu Sancto 29,73, SC 17bis, 508-510 = PG 32,205.
24 S.Basile, Letters, vol.I, Ed. Y. Courtone, Paris1957, p.41

Є у богослужбових книгах мо-
литви, які приписують св. Васи-
лію: дві у Північній і в «міжчасах» 
Першого часу та по одній в кож-
ному «міжчасі» інших Часів та у 
Повечір’ї25. Це стосується й двох 
молитов перед св. Причастям і 
одної після св. Причастя.26

Можна згадати також дві мо-
литви в Чині вигнання злого 
духа, які проказує екзорцист і які 
приписують св. Василію27.

Що стосується молитовного жит-
тя св. Василія, то, безперечно, він, 
будучи єпископом Кесарії Каппа-
докійської, не міг не показувати 
власним прикладом того, чого на-
вчав. Віримо, що він і зараз про-
довжує свою невпинну молитву за 
нас, своїх синів і дочок, перед Пре-
столом Агнця. Саме тому, щорічно 
вшановуючи його пам’ять 1 січня, 
співаємо нашому Засновникові:

«Посвятившись цілковито Бого
ві і повністю з ди тинства йому себе 
пожертвувавши, ти засяяв зорями 
Божої мудрости і вияснив сутність 
речей, ясно викладаючи і мудро 
з’ясовуючи їхній лад для кращого піз
нання Бога. Тому вихваля ємо тебе як 
богомовного і божественного учите
ля та промінного світильника Церк
ви, бо ти ви молюєш у Христа, щоб 
подав світові велику ми лість»28.

25 о. Михаил Арранц, О.И., Как молилились Богу древние 
византийцы, ЛДА, 1979, с. 162.
26 Український преклад цих молитов уміщено у Молитовнику, Київ 
2001, с. 349-351, 356-357,  365.
27 Требникъ Петра Могили, Киів 1646, с. 340-341, 343 (Репринтне 
видання УПЦ, Київ 1996).
28 Молитвослов, Вид-во ОО. Василіян, Рим 1990, с. 795.
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Коли Христос Господь сказав, 
що «заслугує» – не хто-небудь, і 
не кожен, а лишень – «робітник 
на свій прожиток» (Мат. 10,10), 
а Апостол знову велить кожно-
му трудитися і працювати свої-
ми руками: «Те, що добре, щоби 
мав з чого дати тому, що в нужді» 
(Ефес 4, 28), – то ясно, що треба 
пильно працювати. Не можна 
метою побожного життя прикри-
вати лінивство, уникати праці. 

Навпаки, монаше житгя є наго-
дою до безнастанної боротьби і 
тяжкої праці, терплячості в нега-
раздах. І ми мусимо колись мати 
відвагу сказати: «У труді і нужді, 
часто в неспанню, у голоді і жаж-
ді» (2 Кор. 11, 27). А праця й та-
кий спосіб життя потрібні нам не 
лише для умертвлення тіла, але 
й для сповнення любові ближ-
нього, щоби Бог через нас давав 
немічним братам те, чого треба, 
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за прикладом Апостола, який 
каже: (Діян 20. 35) «Я усе пока-
зав вам, що так працюючи, тре-
ба підіймати немічних». І знову: 
«Щоби мав з чого дати тому, що 
в нужді» (Єфес 4, 28). Так удосто-
їмося почути те слово: «Прийдіть, 
благословені мого Вітця, наслі-
дуйте приготоване вам царство 
від основання світа; бо я був голо-
дний, а ви дали мені їсти, я був 
жаждучий, а ви напоїли мене» 
(Мат. 25, 34–35).

Яким злом є лінивство, не тре-
ба й казати, коли Апостол прика-
зує, щоби не їв той, хто не працює 
(2 Сол. 3,10). Як кожному треба 
щоденного корму, так само необ-
хідна є праця, відповідна силі. 
Недарма Соломон поміж похва-
лами і цю помістив: «Не їв корму 
в безчинности» (Притч. 31, 27), 
а про себе Апостол сам свідчить: 
«Ані не їли у нікого дармо хлі-
ба, але в труді і напруженню 
ніч і день працювали» (2 Сол 3, 
8). Хоч вільно йому було жити з 
Євангелія, коли Євангеліє про-
повідував. І сам Господь ставить 
лінивство поруч зі злобою, коли 
каже: «Лукавий слуго і лінивий» 
(Мат. 25, 26).

А мудрий Соломон не лише 
хвалить трудящого, але присо-
ромлює чоловіка лінивого при-
кладом найменшого єства: «Іди 
до муравля, – каже, – о лінивий» 
(Притч. 6, 6).

Отже, ми повинні боятися, що 
в день суду закинуть нам лінив-
ство, бо той, що дав нам силу до 

праці, буде жадати праці відпо-
відної силі, адже: «Від усякого ж, 
кому дано много, много вимага-
тимуть від нього» (Лука 12, 48).

А коли буває, що хтось, при-
криваючись молитвами і псал-
модіями, ухиляється від роботи, 
то треба знати, що для кожної 
справи є відповідний момент, 
як каже Еклезіаст, а на молит-
ву і на псалмодію кожний час є 
відповідний, як і на інші духо-
вні справи. Серед ручної роботи 
можемо часом і устами (коли це 
можливе або корисне, як добрий 
приклад), а як не устами, то сер-
цем хвалити Бога: «Псальмами, 
гимнами й духовними піснями» 
(Колос. 3, 16), як каже Апостол. 
Тому молімося працюючи і дя-
куймо Богові, який дає рукам 
силу до праці, а розум просвічує 
своєю правдою. Він дає нам ма-
теріал до праці й у знаряддях 
і в предметі ремесла, яким хто 
займається. Тож будемо молит-
вою звертати діла рук наших до 
мети – приподобання себе Богу.

Таким чином набудемо і сили 
духа. Навчимося у кожнім ділі 
випрошувати у Бога добрий 
успіх для праці і дякувати за те, 
що дає; при тім збережемо до-
бре намірення подобатися Йому. 
Так треба єднати молитву з пра-
цею; тільки так можна погодити 
ті два уступи Апостольських по-
слань, які видаються протилеж-
ними: «Без перестанку моліться» 
(1 Сол 5, 17) і «ніч і день працю-
вати» (2 Сол. 3, 8). 
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КРУТІ  БЕРЕГИ  ЖИТТЯ

о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ

Життя моє проходило, мов ця 
вода, що тече крутими берега-
ми, річкою, обмиваючи гостре 
каміння і коріння дерев, а потім 
вливається до широкої ріки, яка 
несе ці води до самого моря; не-
мов тінь дерев, що ростуть біля 
хати і захищають її від буреві-
їв і сонця заслоною своїх крон. 
Нелегким було моє життя, так 
якось склалося, але за все дя-
кую Богові милосердному, що 
не залишав мене, грішницю. 
Так, так, велику грішницю. І 
послав вас до мене. Відчуваю, 
що мій човник, що пливе цією 
річкою, ось-ось пристане до бе-
режка, і скаже Господь: «Ось 
тут твій спочинок». Добре, духо-
вний отче, що ви навідались до 
мене і кажете, що Господь про-
щає мені всі гріхи. Але що Він 
скаже, коли я стану перед Ним 
там, на Суді, як перед вами на 
святій сповіді?

Про своє дитинство я вам не 
буду розказувати, бо всі діти 

як тоді, так і сьогодні живуть 
своїм життям. Скажу вам, що 
мого доброго батька репресува-
ли вночі, коли я спала, то на-
віть не знаю, як його забрали і 
за що заарештували. Говорили 
йому, а потім моїй мамі поясню-
вали, що він був «ворогом наро-
ду». А мама знову розказувала, 
що він, навпаки, був добрим не 
тільки для нас, а й до сусідів і 
до всіх людей. Пізніше я чула 
від інших, що він любив співа-
ти. Йде полем – співає, вдома 
щось робить – співає, а в селі 
збирає хлопців і разом – як за-
співають, то чути ген-ген... На 
весіллю, то завжди зі своїм спі-
вом був першим. Тоді, де б то не 
було, змушували співати рево-
люційні пісні чи комсомольські, 
всюди заводили нові «советські» 
звичаї і порядки. Одного разу в 
нас у селі було весілля і приїха-
ли з району комсомольці, щоб 
провести його за їхнім вже зви-
чаєм. Всі сиділи мовчки, мов у 
рот води набрали, не знали, з 
чого почати. А мій тато спочат-
ку тихенько, потім на весь голос 
як заспіває нашу українську 
пісню, і всі його підтримали, що 
луна йшла на ціле село. А ще до 
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того ходив щонеділі до храму Бо-
жого, тому став «ворогом народу», 
не могли йому цього простити. 
Вдома не тільки сам молився Бо-
гові, а ще й нас навчав, щоб ми ра-
зом з ним молилися з сестричкою.

Після того, як забрали бать-
ка, мама залишилася з бабусею, 
і нас двоє – я і моя сестричка 
Таня. Про свого батька ми ніко-
му не розказували. Одного разу 
мене розпитували про нього, 
коли мені мали дати нагороду як 
передовій ланковій. Я сказала, а 
точніше обманула їх, що він не 
повернувся з війни. Нагороди 
так і не дали, мабуть здогадали-
ся, що він був «ворогом народу».

Війну я пам’ятаю добре, осо-
бливо запам’яталося мені, як при-
ходили німці до хати і дивилися, 
чи в нас хтось не переховується. 
Шукали тих, хто не хотів їхати до 
Німеччини на роботу. Страшно 
було, але все минуло. Війна закін-
чилась, а через рік настав голод. 
Мені тоді було одинадцять років, і 
якось мама мені каже після обіду:

– Збирайся, поїдемо до Жме-
ринки.

– Для чого, мамо? Та я їсти 
хочу, – відповідаю їй.

– Для того і їдемо, щоб десь 
випросити хліба. Збирайся, зби-
райся… 

Пішла я до криниці, поми-
ла ноги, руки, обличчя, одягла 

чисту сорочку, спідничку, наки-
нула на голову хустину, і пішли 
ми на станцію Копай. На стан-
ції зустріли знайомих людей. 
Мати несміливо підійшла до 
них і стала просити для мене 
хліба, мовляв, чи не має хто хлі-
ба для голодної дитини. Випро-
сивши кусник хліба, дає мені. 
Я зраділа, але шкода матері, бо 
знаю, що вона також голодна, то 
половину її. 

– Ні, ні, я ще трохи потерп-
лю – хто знає, коли будемо 
їсти. – Трохи відкусила, а решту 
віддала мені.

Підійшов потяг, і ми зайшли у 
вагон, а через годину були у Жме-
ринці. Тут на вокзалі багацько 
людей: одні сидять, другі ходять 
сюди-туди, чую свист паровозів, 
а мама також ходить, когось шу-
кає. І тут пристала до жінок, які 
так само їхали на Західну Украї-
ну. Квитків немає. Жінки домов-
ляються, що поїдуть на дахах ва-
гонів. Я нічого не розумію. Хтось 
між ними мав половинку хліба, 
яку розділили і мені вділили 
знову шматок. Мама також з’їла, 
і мені стало легше, бо знала, що 
вона також хоче їсти, тільки ніко-
му про це не говорить.

На колії, біля якої ми стояли, 
зупинився товарний потяг. Ми 
пішли в сам кінець і стали ви-
лазити на вагон. Тут з’явився у 
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чорній формі залізничник і по-
чав кричати, але до нього піді-
йшла наша жінка і дала в руку 
якісь гроші, і він пішов в інший 
бік, вдаючи, що нас не бачить. 
Ми вилізли на вагон, полягали 
і чекали, поки рушить потяг. 
Засвистів паровоз, застукали 
замки зчеплень вагонів, і ми по-
їхали, та раптом заскрипіли ко-
леса, потяг зупинився так, що я 
ледь не злетіла. Тоді мене мама 
посадила посередині і наказала 
бути обережною. Це було перед 
вечором, а їхали цілу ніч, і було 
холодно, бо вітер дув нам прямо 
в обличчя. На другий день ми 
були в Тернополі, злізли з ва-
гонів і розділилися на три гру-
пи. Я і ще одна жінка поїхали 
до Бережан. Таких, як ми, було 
дуже багато. Здавалось, що всю-
ди ходять самі жебраки. Люди 
там добрі, але можна було їх 
зрозуміти, бо одні відходять, а 
другі приходять. А в одному селі 
мамі пропонували, щоб мене за-
лишила пасти худобу, але вона 
не захотіла, боялася покинути 
мене на чужині.

Ми назбирали трохи про-
дуктів і повернулися додому 
так, як їхали сюди, – на дахах 
вагонів. Так що не платили за 
дорогу, а додому привезли тро-
хи пшениці, гречки, проса, а 
також хліба-сухарів. На вокзалі 

тоді було багато злодіїв та вся-
ких шахраїв, то ми трималися 
всі разом. Мама була задоволе-
на поїздкою, але коли приїхали 
додому, то все, що назбирали, 
швидко розійшлося, бо родичі, 
сусіди просили, і щось потріб-
но було їм вділити. Невдовзі 
ми знову їздили просити хліба, 
і так декілька разів. Пережили 
цей важкий час. 

Коли я підросла, то вже пома-
гала мамі в роботі. Мама працю-
вала в ланці на колгоспних полях. 
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Праці було дуже багато, та й ще 
вдома треба було все поробити. Я 
до школи щодня ходила більше 
як чотири кілометри в Копай-
город. Закінчила у Копайго-
роді сім класів навчання, а за 
восьмий клас вже треба було 
оплачувати. Хоч я була напів-
сиротою, та знижки не було, бо 
батько був репресований як «во-
рог народу». Тож з ранку до ве-
чора помагала мамі, як не вдо-
ма, то у полі. Та й мати не дуже 
наполягала, щоб я далі навча-
лась, бо старша сестра виходила 
заміж, а вона не хотіла залиша-
тися самотньою.

Якось, коли минуло мені ві-
сімнадцять років, мене викли-
кав голова колгоспу і каже:

– Будеш ланковою. 
– Я не можу бути ланковою, 

бо не вмію кричати, сваритися 
з людьми, а ланкова повинна 
бути суворою, – відповідаю йому.

Він спокійно став мене запев-
няти: 

– Ми тобі допоможемо, а ти 
нам будеш про свої труднощі до-
повідати. Нехай хтось спробує 
тебе не послухати! Про це ска-
жемо всім на колгоспних збо-
рах! Я думаю, що ти будеш пе-
редовою ланковою. Твоя сестра 
і мати завжди серед передови-
ків, першими обробляють свої 
ділянки. Тобі потрібні знання, 

то вже на другий рік ми тебе ске-
руємо на заочне навчання в сіль-
ськогосподарський технікум. Так 
що я тебе записую, а в неділю на 
зборах проголосуємо. Комсомол, 
технікум, ланкова – щось зна-
чить. Про тебе будуть знати не 
тільки в районі, але і в області. 
Тобі стелиться велике майбутнє!

Я не знала, що йому говори-
ти, відмовитись було неможли-
во. Моє мовчання було згодою. 
Повернувшись додому, я нічого 
не сказала мамі. А в неділю по 
всьому селу всі знали, що мене 
поставили ланковою.

У нашому колгоспі в осно-
вному вирощували буряки. Всі 
лани і поля обробляли сапами. 
Тоді такої техніки не було, як 
зараз дехто має, і тому все дово-
дилось обробляти руками.

З ранку до вечора кожного 
дня – на полі. Мені тепер стає не 
по собі, коли бачу перед собою де-
сять гектарів буряків на ланах, 
які я обробляла. Двічі треба було 
пройти кожний рядок. Коли я ста-
ла ланковою, то вже відповідала 
за всю ланку. Кожного дня мені 
діставалось як не від колгоспного 
начальства, то від людей. Прийду 
додому, виплачусь досхочу, але 
мамі нічого не казала, хоч вона 
все знала, люди все розкажуть. А 
вона, сердешна, коли свариться, а 
коли жаліє, та мені не легше.
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Пам’ятаю, на Зелені свята 
йшли в основному старенькі 
бабусі в Копайгород до церкви. 
А мені суворо наказали вивес-
ти всіх людей на поле. Приїха-
ли з парткому перевіряти, як 
люди працюють. Та я навіть 
свою маму і сестру не пустила 
до церкви, а вивела їх на поле!

Начальники машиною приї-
хали на поле, підійшли до мене 
і запитують:

– Скільки у селі людей ще хо-
дить до церкви? 

Я відповіла, що у нашому 
селі живуть православні і ка-
толики, і я не знаю, хто ходить, 
хто не ходить до свого храму. 
Тоді один каже: 

– А ви поцікавтесь і всіх пе-
репишіть, хто ходить до храму, і 
нам скажете їх кількість.

Потім ще запитали, коли ми 
закінчимо обробляти буряки, 
дали мені журнали «Перець» 
і «Безбожник», щоб я читала, і 
поїхали собі.

Через тиждень у нашій ра-
йонній газеті написали, що в на-
шому селі люди покинули церк-
ву, а всі дружно вийшли в поле 
на буряки. Лише старі згорбле-
ні бабці з палицями йшли свя-
тити зілля на свято Трійці. І це 
все заслуга передової ланкової 
Валентини Загульської, яка не 
тільки дбає про високі урожаї 

буряків, але також веде актив-
ну боротьбу з «опіумом народу», 
тобто з релігією.

Люди в нашому селі розумі-
ли мене, але неприємно було 
мені читати такі побрехеньки.

Хата наша стара була, глиня-
на, хилилась і могла завалитися 
навіть від невеликого вітру, тож 
треба було щось збудувати, а в 
нас нічого немає. Треба ходити 
і кланятись начальникам, щоб 
щось виписати через колгосп.

Одного разу я була цілий 
день на буряках у полі. Стояла 
нестерпна спека, а я не взяла зі 
собою навіть склянки води. До 
села було далеченько – десь зо 
три кілометри. Працюю сапкою. 
Земля тверда, потріскала, як 
мої долоні, а вже не кажу про 
пальці, які були чорні, як ця 
земля. У мене було бажання за-
кінчити цю ділянку. Піт заливає 
очі, просто з обличчя дощиком 
ллється на мої руки. Обтираю 
лице, працюю, і ніхто цього не 
бачить. Вириваю бурячки, бо 
дуже густо засіяли. Одною ру-
кою сапкою підважую, а другою 
смикаю за листячко. Пальці по-
тріскані позав’язувала шмат-
тям, щоб не пекло так.

Випросталася, дивлюсь на це 
поле, а потім на сонечко, і мені 
щось сталося – чи то від спра-
ги, бо дуже хотілося води, чи то 
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від того, що весь час працювала 
хильцем, не знаю. В очах потем-
ніло і мені стало млосно, з носа 
потекла кров, і я падаю між ряд-
ки. Біля мене близько нікого не 
було, лишень подалі від мене 
жінки обробляли буряки на сво-
їх ділянках. Не знаю, скільки я 
лежала, аж тут підходить одна 
старша жінка з моєї ланки. Під-
няла мене, торсає і питає:

– Що з тобою, Валентино?
Тут же дає мені води на-

питись прямо з глечика. Я на-
пилася цієї води, і мені стало 
трохи легше. Після того вона 
обмила моє обличчя від крові. 
Сонце хилилося вже до заходу, 
і ми пішли поволі додому. Мені 
казали йти в лікарню, а я ду-
маю собі, а що буде з буряками, 
хто їх обробить? Так і не пішла 
лікуватися. Тільки мати насва-
рила мене за те, що не шаную 
себе, і на цьому все закінчилося. 

Та найбільше мене мучить 
гріх моєї молодості. У наше 
село прибув молодий спеціа-
ліст. Його поставили механіком 
тракторної бригади. Він працю-
вав також з ранку до вечора без 
вихідних, бо постійно ламалися 
трактори, автомашини, а він їх 
ремонтував.

Жив він без сім’ї у колгоспно-
му будиночку. Мені голова кол-
госпу сказав, щоб я його хоч раз 
на день нагодувала. Приходив 
він до нас на обід або вечеряти 
і майже щодня був п’яний. Мені 
це не подобалося, але я не могла 
на нього вплинути і відмовити, 
бо наказали мені не відмовляти 
йому в харчуванні.

Механік Віктор почав до 
мене чіплятися. Я боялася його, 
бо кожен день приходив п’яний 
і з лайкою. До хати не пуска-
ла, виганяла. А тут треба було 
звозити матеріал, щоб будувати 
хату, хоч би почати. Голова кол-
госпу став мені говорити, щоб я 
виходила за Віктора заміж. Та я 
навіть не хотіла про це слухати. 
Та так сталося, що чого боялася, 
це мене спіткало. Одного прекрас-
ного дня відчула, що буду матір’ю. 
Цього я не сподівалася. Мамі про 
це ні слова не кажу. Ходила в лі-
карню, мені там запропонували 
найстрашніше, що є у світі – дитя 
не народжувати, а зробити аборт, 
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бо щось там не так. Аж тоді про це 
все розказала матері та сестрі. Се-
стра вже була заміжньою і також 
чекала дитину.

Мати суворо мені заборонила 
навіть думати про це. 

– Побудуємо хату, і якось 
воно буде, – заспокоювала мене. 
З Віктором, як я вже зрозуміла, 
життя не буде.

Це було восени під час зби-
рання і вивезення буряків.

Найважча робота. Буряки по-
трібно було вирвати, скласти в 
кагати і вивезти з поля. До нас 
прибула автоколона з військової 
частини, і возили їх на цукро-
вий завод солдати. Треба було 
якнайшвидше вивезти буряки. 
А мені, вагітній жінці, не можна 
було тяжкої роботи виконувати. 
Військові машини високі, а бу-
ряки цього року земля зародила 
як ніколи. Кидаємо на кузов. Та 
й ще інших жінок змушую швид-
ше вантажити буряки.

Увечері, йдучи додому, по-
чула всередині щось не те. А на 
другий день пішла в лікарню, 
та було вже пізно. Дитя своє не 
вберегла, воно вже було мертве. 
Дуже тяжкий гріх вчинила і на 
совісті відчуваю велику прови-
ну перед Богом. Раз згрішила, 
а тут вже вдруге, що через мою 
байдужість я поховала нена-
роджене це дитя. Кажуть, що 

святий Петро ціле життя опла-
кував своє відречення від Ісуса, 
свого Учителя. А я такий тяж-
кий гріх вчинила, як згадаю 
про це, так і сльози з очей самі 
котяться. (Моя співбесідниця 
стала плакати й обтирати 
обличчя від сліз). Віктор про це 
знав, але в скорому часі він десь 
поїхав аж у Росію, а я так і не 
вийшла заміж, завжди праця, 
бо відповідала за всю ланку, 
помагала тим, які не встигали 
вчасно обробити свої ділянки.

Все-таки ми хату побудували 
на дві половини. В одній поло-
вині жила сестра з чоловіком, 
а в другій – ми з мамою. Коли 
колгоспи розвалювались, моя 
мати померла, то приїжджав хо-
ронити отець духовний з Бара. 
Зазнала протягом свого життя 
стільки лиха, що можна розка-
зувати і розказувати. Але все 
минулося: голодомори, репресії, 
війна, праця в колгоспі, будівни-
цтво хати. Життя, яке б воно не 
було, завжди швидко проминає.

А я вже другий рік хворію. 
За той гріх, мабуть, караюсь, 
бо, справді, не сходить мені це 
з голови. Без Бога щастя ніхто 
ще не знайшов. Ще вам скажу, 
що в ті часи так задурманюва-
ли нам голови, що всі жили без-
божним життям, навіть на поле 
виносили журнал «Безбожник», 
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щоб ми читали на відпочинку. 
Тепер, як про це розказую, то 
мені заперечують – мовляв, це 
неправда, та ж тоді було щас-
ливе життя. Колгоспи процвіта-
ли, люди працювали, гроші за-
робляли, самогонку гнали. Що 
ще треба було? Може, й так, але 
моє життя склалося так, як самі 
бачите. А молоді вже тоді закін-
чували школу і з села різними 
способами виїжджали і покида-
ли нас. Он у сестри четверо за-
лишили село і живуть у містах, 
а вона, як і я, живе самотньою. 
На щастя, діти добрі має, на-
відуються часто до неї, то і мені 
веселіше стає на серці, бо хтось 
та приїжджає до нас. Чоловік у 
неї також хворий, тож доглядає 
його. Усі ми зараз хворі.

Болячки не дають спокою як 
вночі, так і вдень. Після вечір-
ньої молитви лягаю спати з вер-
вичкою в руках. Болить спина, 
поперек, а суглоби мовби щось 
викручує. Вночі прокидаюся і не 
можу повернутись, такі болі, про 
які ніколи не думала. Тоді стаю 
перед образом і молюся, і пла-
чу, бо нікого біля мене немає. 
Довкола темрява, чекаю, коли 
настане новий день в надії, що 
буде полегшення. Про це я ніко-
му не розповідаю, бо собі думаю, 
що в цьому моя провина, що Гос-
подь карає мене за мої гріхи.

Коли починає світати, під-
воджуся і знову читаю молитви 
з молитовника, а потім іду на-
двір, у садок шкутильгаю і до 
сестри зайду. Приходить сусід-
ка, згадуємо, як колись було, 
як ми виконували план на бу-
ряках, а тепер болячки спати 
не дають, суглоби болять так, 
що не знаєш, де ці ноги подіти. 
Нічого не помагає, тільки піс-
ля молитви відчуваю, що стає 
легше на душі. Можливо, після 
ваших відвідин, духовний отче, 
після сповіді стане трохи легше 
і спокійніше.

Вас прошу, щоб ви прийшли і 
мене похоронили, коли я помру.

– Такі речі не замовляють-
ся, – відповідаю цій жінці. 

– Я розумію вас, але така 
правда, що мусимо померти, 
відчуваю – приходить цей час.

Хоч моє життя минало швид-
ко у щоденній праці, та вва-
жаю, що я велика грішниця, 
тому прошу вашої молитви, щоб 
Господь Бог змилосердився наді 
мною і не відкинув мене від сво-
го Небесного Царства, коли за-
лишу цей світ. А вам, отче духо-
вний, бажаю міцного здоров’я, 
щоб могли ще довго рятувати 
грішні душі, які так потребують 
Божої допомоги. 

(Записав у селі Лісове на Вінниччині)
м. Бар

4 квітня 2018 року
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За 95 років життя та 50 років 
монашого служіння дякує Богові 
с. Олександра Анеля-Христина 
Пущинська, ЧСВВ. 

Нелегкий, сповнений радості 
та смутку шлях випав на долю 
цієї сестри василіянки... Сестра 
Олександра Анеля-Христина 
Пущинська народилася 31 трав-
ня 1923 р. у Львові. Анеля була 
другою із шести дітей Петра й 
Анастасії Пущинських. Згодом 
родина переїжджає до с. Оплітна 
біля Жовкви. Батько Петро був 
поляком та служив у польській 
поліції. А мати – українка. Вона 
була дуже побожною жінкою, ба-
гато молилася. Її рідна сестра – 
Модеста Рогуля була монахинею 
василіянкою у Львівському мо-
настирі на вул. Длугоша (сучасна 
вул. Кирила і Методія). Добрий 
приклад тітки потягав малу Ане-

лю до такого ж подвижницького 
життя, і вже з дитинства вона 
мріяла бути монахинею та слу-
жити Богові, про що написала у 
своєму шкільному творі – на ве-
лике здивування вчительки. За-
кінчивши польську школу сес-
тер Феліціянок у Жовкві, Анеля 
з 1938 р. продовжує навчання у 
фаховій (кравецькій) школі сес-
тер василіянок у Львові. Подоба-
лась Анелі шкільна наука, спіл-
кування із сестрами. Особливий 
вплив на життя дівчинки мала 
участь у Марійській Дружині, 
яка була при монастирі. Духо-
вним провідником спільноти був 
о. Іриней Назарко, ЧСВВ. Як 
згадує с. Олександра, зустрічі з 
отцем відбувалися двічі на тиж-
день, а в травні щодня молилися 
молебень на подвір’ї монастиря, 
біля фігурки Богородиці. «Ми так 

ВИТРИМАТИ У ВАСИЛIЯНСЬКОМУ 
ЧИНI АЖ ДО СМЕРТИ
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голосно співали маївку, що цілий 
Львів, напевне, чув».

Однак не довго довелось раді-
ти шкільному життю, не встигли 

почати новий навчальний рік, 
як вибухла війна. З окупацією 
радянськими військами західно-
українських земель у 1939 р. на-
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стали масові репресії місцевого 
населення. У 1940 р. заарешто-
вують батька як колишнього пра-
цівника польської поліції, а всю 
сім’ю вивозять на заслання до 
с. Голубинівка Актюбинської об-
ласті в Казахстані. Батька засуди-
ли до 8 років позбавлення волі, та 
в 1941 р. його звільнили у зв’язку 
з амністією для польських грома-
дян, і він переїжджає до родини.

Ці важкі роки с. Олександра 
згадує зі сльозами на очах. Вся 
сім’я працювала у місцевому кол-
госпі, терпіли чималі злидні. Че-
рез виснаження та голод у 1944 р. 
помирає батько. Після його смерті 
сім’я переїжджає ближче до Актю-
бинська, щоб бодай якось врятува-
тися від голоду. Впродовж 5 днів 
не мали жодного харчу, аж коли 
влаштувалися на роботу, то отри-
мали півкілограма хліба. Не пе-
реживши цього виснаження, тієї 
ж ночі помирає мати, а за якийсь 
час – старша сестра та наймолод-
ший братчик. Матір навіть не мо-
гли поховати на цвинтарі через 
те, що не мали прописки. Обоє зі 
сестрою копали яму на городі, щоб 
її поховати. А коли помер молод-
ший братчик, то «загорнули його в 
коц, бо не було з чого зробити тру-
ни, і поховали під горою». Влада 
не дозволяла на кладовищі: «по-
тому, что нет прописки». Анеля 
залишається єдиною опікункою 
і годувальницею двох молодших 
сестер та брата.

Влаштувавшись разом з бра-
том на роботу в «подсобное хозяй-
ство» на залізниці, працюють ці-
лоденно на городі за один лише 
обід. Середуща сестра від перео-
холодження важко захворіла, так 
що не могла ходити, але з Божою 
допомогою незабаром одужала. 
С. Олександра згадує, що єдиним 
рятунком в той час була для неї 
молитва: «Ісусе, Маріє, святий 
Йосифе! Пресвята Родино, рятуй-
те нас!». І наче у відповідь на її 
молитву стається маленьке чудо. 
Випадково дізнавшись у «поль-
ському бюро» про те, що збирають 
людей для вивезення на роботи 
в інші області, Анеля записуєть-
ся разом із братом та сестрами до 
цієї поїздки. І знову на устах без-
настанна молитва до Святої Роди-
ни: «Рятуйте нас!». Новим місцем 
життєвого подвигу стало колиш-
нє німецьке поселення у Микола-
ївській області, куди потрапили 
Пущинські разом з кількома ва-
гонами таких же спецпоселенців. 
Працювали в радгоспі на очист-
ці зерна. Умови були важкі, але, 
як згадує с. Олександра, «там ми 
трошки віджили».

Перебуваючи на засланні, 
Анеля молилася про повернення 
в Україну: «Я дуже хотіла вер-
нутися додому і просила Ісуса, 
щоб допоміг мені вернути, то я 
посвячуся Йому на службу». У 
квітні 1945 р. за сприянням тіт-
ки – с. Модести Рогулі – родина 
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повертається до Львова і замеш-
кує в рідному селі Оплітна. Не-
зважаючи на тяжкі поневіряння 
та смерть рідних людей, повер-
нення для с. Олександри було 
знаком Божої опіки над ними, 
адже вивезли їх на заслання в 
Лазареву Суботу 1940 р., а повер-
нулись вони в ту ж Лазареву Су-
боту, тільки через 5 років. У їхній 
родинній хаті помістили школу, 
тому Анеля разом із братом та се-
страми ділили власну домівку зі 
шкільною вчителькою. Згідно з 
розпорядженням радянської вла-
ди монастирі сестер василіянок, 
як і десятки інших монастирів, 
закрито, а монахинь розігнано. 
Так с. Модеста живе в Оплітні ра-
зом із родиною, працює в колгоспі. 
Про підтримку тітки с. Олексан-
дра згадує з особливою теплотою: 
«Ми дуже вдячні цьоці, бо ми були 
молоді, безпорадні. Мені, найстар-
шій, було лишень 22 роки, а вони 
були нам, як мама».

Анеля нарешті втілює в життя 
свою дитячу мрію і в 1968 р. всту-
пає на кандидатуру до підпільно-
го монастиря сестер василіянок 
у Львові на вул. Кобилянської. 
В тому ж році 9 червня приймає 
монаший постриг та отримує нове 
ім’я Олександра. Її наставни-
цею – магістрою новіціяту – стає 
м. Ірина Янович. 2 липня 1971 р. 
с. Олександра складає свої перші 
монаші обіти, а 12 липня 1976 р. – 
вічні обіти на руки о. Володимира 

Палчинського, ЧСВВ, та м. Ірини 
Янович, ЧСВВ.

Повернувшись із заслання, 
с. Олександра бере активну участь 
у житті підпільної Греко-Като-
лицької Церкви. Разом з отцями 
василіянами – о. Дам’яном Бо-
гуном, о. Маркіяном Савчиним, 
о. Юрієм Янтухом, які опікувалися 
парафією в с. Оплітна, сестра го-
тує багатьох дітей до Тайни Хре-
щення, Сповіді та Євхаристії. Як 
згадує с. Олександра, у їхній хаті 
були часті богослужіння, шлюби 
та хрестини, але «то все було вночі, 
не раз ми тремтіли, але якось, Богу 
дякувати, все виходило на добре». 
Згодом с. Олександра з двома мо-
лодшими сестрами переїжджає до 
с. Блищиводи. Займається збором 
лікарських трав для аптек у Жовк-
ві, щоб утримувати рідних. Тоді ж 
важко занедужує одна із рідних 
сестер, параліч приковує її до ліж-
ка. Впродовж 20 років с. Олексан-
дра доглядає сестру та опікується 
нею. У 2005 р. с. Олександра пе-
реїжджає до монашої спільноти 
сестер василіянок у Львові, де й 
сьогодні продовжує свій монаший 
подвиг у безнастанній молитві та 
проханні «витримати у Василіян-
ському Чині аж до смерті».

Дякуємо Богові за дар життя 
нашої сестри, за її жертовність, 
свідчення віри і вірності своєму 
покликанню та Христовій Церкві.

Сестра Євстахія Романчук, ЧСВВ
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У перший день маївки 1 трав-
ня 2018 року відбулася проща 
вірних УГКЦ до церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці в селі По-
гоня, яку очолили священики 
Чину святого Василія Великого 
о. Климентій-Василь Стасів та 
о. Назарій Лех. Мета цієї прощі – 
подяка Богові за священиків, 
духівників, богопосвячених осіб. 
Тих, хто є з нами. Тих, хто відій-
шов у вічність. Великі діла Божі, 
що сталися в житті християн, 
мирян ІІІ Чину святого Василія 
Великого, «Матерів в молитві», 

об’єднали усіх для достойної про-
слави Бога, подяки Матері Божій 
за її заступництво, опіку та благо-
словення на дорогах нашого жит-
тя. Велика кількість віруючих 
стала спільною радістю, знаком 
Перемоги Воскресіння, нагодою 
з гідністю Божої дитини зустріти 
Живого Бога та Пречисту Матір. 
В атмосфері великої Божої роди-
ни, силою Божої доброти, святої 
любові і ніжності зворушені сер-
ця співали пісні подяки Богові. 

Марія Городечна

БЛАГОСЛОВЕННЯ 
МАТЕРІ БОЖОЇ ПОГІНСЬКОЇ

«Ось мій Слуга, якого я підтримую, мій вибраний, 
якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій: 

Він сповістить народам правду».
Ісая, 42.
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ВІДГУКИ ПРО ПРОЩУ
Цієї зустрічі у Погоні я чекала давно і з нетерпінням. Всі свої найпотаємніші 

проблеми, болі, турботи якнайшвидше хотіла принести до Матері Боої, до Пресвятої 
Богородиці.

Погінська земля зустріла нас лагідним сонцем, чистим повітрям, запашними 
травами. І ось ми вже у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Молитва у тиші, перед 
ликом Ісуса Христа і Діви Марії. Місце, де забуваєш про земне… А ще отець Іван 
чоловічого монастиря отців ЧСВВ завів нас до каплички, де зберігається оригінал 
Чудотворної ікони Божої Матері в Погоні. Надворі злива, а мені так добре під 
покровом Богородиці. Молитва, спів, і відчуваєш на собі ласкавий погляд Ісуса і 
Пресвятої Богородиці. Так багато хочеться їм сказати… Сльози на очах, спокій у 
душі, полегшення на серці. І пригадуються слова апостолів: «Господи, як добре нам 
бути з Тобою».

Зачерпнула води з чудотворного джерела, подякувала Господеві за все. Час 
повертатися додому.

Дякую, Господи, за цю прощу. Дякую о. Івану та братам Погінського монастиря за 
таку гарну зустріч. Нехай Бог благословить добрі діла!

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Волошин Леся, доцент Львівського державного університету внутрішніх справ

Роздуми прочанки
Цієї весни у моїй родині сумний Великдень. Напередодні свята відійшла у вічність 

наша мама Марія. На серці німий біль і невимовна туга. Висловлюючи співчуття, один 
добродій мені сказав, що, якщо вмирають батьки, то людина позбувається двох крил. 
Отже, обезкрилена, іду пішки дорогою життя, такого мінливого і непередбачуваного.

Сонячний перший день травня. Немов на крилах, покидаючи старовинний Львів, 
летять паломники до чудотворної ікони Богородиці у с. Погоню на Тисмениччину. 
Ще раз усвідомлюю, що людина – мов маленька безпорадна піщинка, яку будь-який 
подув вітру може занести будь-куди. Часто буває, що темна хмара гріхів закриває 
Боже світло, і йдемо навмання, спотикаємося, падаємо, боляче ранячи себе. Та 
Господь, як люблячий батько, не може допустити загибелі людини. Ісус Христос 
залишив нам Матір свою, яка об’єднала людей у молитві цього весняного дня. Під 
проводом отців василіян о. Климентія, о. Назарія поспішаємо до Цариці Покуття. 

Мою душу покидає смуток. Молитва на вервиці, духовні науки, історичні розповіді 
п. Ірини Гах незабутні. Відвідуємо церкву у Стрию. Вражає краса храму, великодні 
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писанки на рушниках, Богородиця та Ісус у вишиванках. Цікаві жіночки-стриянки 
зупиняли нас і по-доброму заздрили, дізнавшись, куди їдемо. 

А за вікном буяє весна. Господи, яке прекрасне Твоє творіння. «Який розумний 
Бог! – відзначив о. Назарій. Навколо нас не сумні чорні кольори, не дратівливі 
червоні, а колір життя – зелений». Свіжістю трави, запахом цвіту, ясністю голубого 
неба, теплотою світлого сонечка зустріла нас Погоня.

Здалеку видніються золоті куполи церков. Велика статуя Матері Божої ніби 
промовляє: «Прийдіть всі до мене, прийдіть». На горі, під лісом, стоїть головний 
дерев’яний храм Погінської Богородиці, за деревами – храм-трапезна, капличка з 
джерелом. У головному храмі по стінах висить багато ікон Матері Божої. Це копії 
чудотворних образів з цілого світу: римська, Вифлеємська, Єрусалимська, з гори 
Афон. По центру – Погінська. Всередині купола церкви – картини жінок з біблійних 
історій.

Свята Літургія, сповідь, євхаристія, розповідь о. Івана, тиха молитва від серця біля 
чудотворної ікони Матері Божої Погінської стали справжнім джерелом підкріплення 
моєї душі. І коли за трапезою одна з прочанок сказала передати щось цій сумній 
жінці, то я зрозуміла, що я вже не сумна. У мені відновлюється душевний мир, я 
повсякчас відчуваю опіку Пресвятої Богородиці, рясне Боже благословення.

Молебень до Матері Божої, співана вервиця до Божого милосердя, подарунки 
книг на молитовну пам’ять завершили прощу в Погоню.

Вона стала для мене дорогою пам’яткою і запрошенням до нових зустрічей з 
Богородицею, що є нам Матір’ю.

Безмежно вдячна Богові, всім організаторам та жертводавцям цієї чудової прощі, 
які показали приклад любові до Бога і України. 

Христос Воскрес! 

Ганна, голова спільноти «Матері в молитві», м. Львів

Цього року я мала можливість відбути прощу до Погінської Богородиці. Вся 
поїздка відбувалася під великим враженням. Отож я набула справжнього душевного 
поєднання з Богом, адже проща – це духовне випробування, яке наповнене безліччю 
духовних завдань. Дякую Богові за цю поїздку, а також організаторам та духівникам, 
які нас супроводжували, отцям Климентію та Назарію. Дякую за те, що могла 
доторкнутися устами й серцем всього того, що пов’язане з Матінкою Небесною. Тут 
особлива атмосфера. Я отримала відчуття Божої благодаті в душі і серці.

Неля Дещиця, викладач християнської етики ЛВПУ технологій та сервісу
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«Поїздка в Погоню мені сподобалась, мене переповнюють враження від 
побаченого і почутого. Мене пригортала Богородиця, мир і спокій наповнив моє 
серце. Дуже гостинно нас зустрів отець Іван і вся монаша братія. А ще мене вразив 
обід, який приготували для нас монахи. 

Всю Літургію я була на хорах, і мені здавалось, що я ближче до Богородиці. Хочу 
подякувати Матінці Погінській за можливість поділитися своїми болями. Також хочу 
подякувати організаторам поїздки, а особливо п. Марії. Таку поїздку неможливо 
забути, вона була чудова.

Вікторія Гордінець, учениця І курсу ЛВПУ технологій та сервісу

«Першотравневі свята кожен планує ретельно і рушає хто куди: хто до бабці 
городи садити, хто у Карпати, хто за кордон мандрує. А мені випала чудова нагода 
познайомитися з Божими місцями нашої багатої України. На момент мого зголошення 
приєднатись до групи прочан про чудотворну ікону Божої Матері в с. Погоня, а тим 
більше про діючий монастир, я не чула. Але коли ми через кілька годин поїздки, які 
супроводжувалися цікавими розповідями про одного з найвидатніших провідників 
української нації – Андрея Шептицького і молитвою на вервечці, прибули на місце, 
я аж отетеріла від того відчуття радості й умиротворення, яке там відчувається 
звідусіль. А Свята Літургія і дуже гостинна трапеза, яку ми розділили в колі отців, 
зробили цю поїздку ще більш особливою!

Тож усіх закликаю організувати для себе і своєї душі такі хвилини спокою у 
розмові з Богом, і з самим собою! Цікавитись, відвідувати, пізнавати святі місця на 
нашій землі! І пишатися тим надбанням, що у нас є і яке ще буде!

Миру нам всім!

Марта Скібінська, прочанка, студентка УКУ

ПОГОНЯ… Одне з найкращих місць нашої Пречистої Матері. Я часто туди їжджу. 
Кожен раз відчуваю присутність Бога. Господь неодноразово показує мені, що він 
мене любить. Я вдячна Богу за те, що у цій подорожі Він дав мені знак своєї опіки і 
додає завжди сили миритися з тим, що мене гнітить. Нехай Господь Бог і Пречиста 
Діва Марія бережуть усіх людей, які організували цю прощу. 

Уляна Чавус, прочанка

Я дуже вдячна за організацію, цікавий інформаційний матеріал та здійснення 
паломницької поїздки до християнської святині в Погоні. Дуже вдячна священикам 
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о. Климентію і о. Назарію, які під час паломництва відправляли Службу Божу, 
виголошували повчальні проповіді. Сердечно дякую о. Івану за вшанування святині – 
Чудотворної ікони Божої Матері в Погоні, яка зберігається в монастирі. Ця поїздка 
духовно збагатила мене й утвердила ще більше у вірі. Протягом всього часу панувала 
дуже тепла, душевна атмосфера (з молитвами і співами). Дай Боже усім здоров’я, 
сили та натхнення й надалі організовувати такі прощі. Щиро дякую! 

Софія Огерчук, викладач Львівського мед. коледжу

Вклоняюся священикам, монахам, монахиням, які присвятили своє життя Богу. 
Через них ми отримуємо Божі Ласки. Вони є прикладом, як ми маємо жити, а також, 
як тримати в чистоті свої помешкання. 

Семеренко О. С., прочанка, 

Дякую Господу Богу, святому Антонію, святому Тадею за всі отримані ласки, за 
їхню чудесну допомогу в безвихідних ситуаціях у різні періоди мого життя. 

Дана, Львів–Італія

Шановна редакціє часопису «Місіонар»! 
Хочу подякувати Господу Богу Ісусу Христу. Дякую за заступництво Матінці Божій 

Цариці святої Вервиці з Помпеїв, св. Домініку, св. Катерині Сієнській, св. Антонію 
Падевському, св. ап. Юді-Тадею, св. о. Піо і всім святим за вислухані молитви. За 
ласку Божу виздоровлення від тяжкої хвороби (гепатиту «Е») моєї доньки. Особливо 
дякую за ласку вчасного виявлення цієї хвороби. Завжди молюся до Бога і до всіх 
святих за своїх дітей, внуків, та й, дякувати Богу, вже і за правнуків.

І хоч лікування було тяжким, цілих шість місяців, слава Богу, аналізи зараз добрі. 
І надія в Бога, що все буде добре. 

Дякую Богу, що маю можливість читати Ваш часопис. А користуючись нагодою, 
хочу подякувати о. Мирону Семківу, ЧСВВ, який ще у 90-х роках минулого століття 
привозив нам із Західної України духовну літературу, молитовники і часопис.

Дякую о. Софрону Попадюку, ЧСВВ, о. Клавдію Марунчаку, ЧСВВ, нехай Господь 
благословить їх у священичій праці, і щоб усі люди, задля яких вони працюють, були 
їхньою радістю і потіхою тут на землі. 

З молитвою і вдячністю 
ваша читачка Марія Стиранець.

с. Роздолівка, Бахмутський рн, Донецька обл.
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ЧАЙНВОРД
Склала Леся ШТИКАЛО

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ЛІТЕРА «М», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ТРАВНІ 2018 РОКУ:
Горизонтально: 4. Медальйон. 7. Мажор. 8. Мирон. 11. Мотто. 12. Монах. 13. Мрія. 14. Море. 17. Мокій. 
18. Манна. 21. Музей. 23. Манія. 24. Малювання.
Вертикально: 1. Метод. 2. Млин. 3. Мотив. 5. Марта. 6. Мозок. 9. Монітор. 10. Мадонна. 15. Мінус. 
16. Марія. 19. Метан. 20. Майно. 22. Мова.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД «ВЕЛИКОДНІЙ ДЗВІН», ОПУБЛІКОВАНИЙ У КВІТНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛА:
ЯРИМОВИЧ Оксана, с. Крупське, Миколаївський р-н, Львівська обл.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД «ЛІТЕРА «М», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ТРАВНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛА:
ТИТОВА Марія, м. Івано-Франківськ

1. Перед Тобою всі княжі трони, блиск світової слави, краси, безмір всесвіта, зірниць 
мільйони, се марна … в сонця огни. 2. Багатострунний музичний інструмент. 3. Захис-
ник, заступник кожної людини. 4. О Всещедрий Спасе милий! Чом ту з нами позістав-
єсь? Чому … в кождій хвили і на віки жертвував-єсь? 5. Йому всегда осанна кличе 
небесний збір, Йому честь неустанна і нам дає все …. 6. Наче повний голос дзвону, 
наче зібрана …, так най лине к небес трону, з нашой груди піснь грімка, Твому Серцю 
Спасе мій, честь складає весь наш край. Люд Вкраїнський в віки Твій, в Серцю люд 
сей заховай. 7. Я – … і Омега, початок і кінець. 8. Вигляд реклами, сповіщення про 
спектакль, концерт, лекцію або інший культурний захід. 9. Отець Володимир Василь 
Стех – … пісні «Радуйся Серце». 10. Любов’ю чистою палай. До Серця Божого всегда, 
до Нього все ти прибігай, чи …, щастя, чи біда.



НОВИНКИ ВИДАВНИЦТВА «МIСIОНЕР»
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вул. Б. Хмельницького, 40 
м. Львів 79019

тел.: 0952602157, 
0968267791,

(032) 255-46-45
http: www.missioner.com.ua 
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ПІД ПОДИХОМ ВІЧНОГО (збірка поезій)
о. Миколай Микосовський, ЧСВВ

У збірці «Під подихом вічного» заторкнуто численні вічні істини люд-
ського та Божого буття, те, що, на думку автора, належить до життєвих 
пріоритетів. Вірші на різну тематику о. Миколай написав протягом 18-ти 
років, починаючи від Крехівського монастиря і закінчуючи сьогоденням. 
Багато з них викристалізувалися із реальних подій, переживань тощо. 
Надихав на їх написання найперше Господь і світлі ідеї. Збірка адресо-
вана всім любителям поетичного слова, тим, що живуть християнською 
вірою чи прагнуть її більше поглибити. 

120х165 мм, 320 с.., тверда обкл. Ціна: 100,00 грн

АПОСТОЛЬСЬКА ЧИТАНКА
Антоніна Листопад

Перед вами коштовне намисто, нанизане із духовних Апостольських 
перлин. «Апостольська читанка» – для всіх, хто читає! Для школярів, для 
студентів, для молоді – найперше… Для усіх людей, хто хоче Світ зробити 
кращим, мудрішим і милосерднішим! Апостоли писали свої Послання до 
тамтешніх народів. А виявилося, що – до теперішніх! До кожного із нас, 
нині сущих… Те, що перетоплене Часом, проіспитоване Простором, пере-
вірене тисячоліттями в людських серцях – воістину, живе і житиме вічно.

130х200 мм., 72 с., м’яка обкл. Ціна: 25,00 грн 

ЧЕРНЕЧА ОФІРА ХРИСТОВІ Й ВІТЧИЗНІ
о. Климентій Стасів, ЧСВВ

Знаково, що ця книжка вийшла в світ у ювілейний рік 400-ліття Васи-
ліянського чину св. Василія Великого в Україні й дає широку картину його 
стану від ліквідації УГКЦ у середині ХХ ст. й до сьогодні. У фокусі уваги ав-
тора – останній найдраматичніший період історії Чину часів комуністич-
ного режиму (1939–1989 рр.), коли він після сталінського терору пішов у 
підпілля, та переломний час виходу з катакомб у кінці 80-х рр., коли отці 
василіяни організовували вірних у боротьбі за легалізацію Церкви. Зна-
чну частину праці приділено відновленню василіянських осідків у різних 
регіонах України.

Адресована науковцям, історикам, свідомим українцям та практику-
ючим християнам, а також усім тим, хто цікавиться історією Церкви.

170х240 мм., 520 с., тверда обкл. Ціна: 400,00 грн



– Монастирі мають бути місцем, відкри
тим на Боже майбутнє, з надією на зразок 
Божої Матері. Біля підніжжя хреста Вона 
є сумною Нареченою, але водночас від
критою на таємницю, більшу від терпіння, 
яке переживає. Здається, що це вже дій
сно кінець. Згасла, здається, усяка надія. 
Також Вона в цей момент, пригадуючи 
обітниці, дані Їй при Благовіщенні, могла 
сказати, що вони не були правдиві, «мене 
обманули». Але Вона не зробила цього. 
Вона  – благословенна, бо повірила, у цій 
своїй вірі бачить нове майбутнє і з наді
єю чекає на завтра Бога. Часто над цим 
роздумую: чи ми чекаємо на ранок Бога? 
Ми хочемо сьогодні, вже сьогодні. Для Неї 
завтра Бога є ранком першого дня тижня. 
Єдиним вогнем, що палає при гробі Ісуса, 
є надія Матері, яка в цей момент є надією 
всього людства. Запитую себе самого і вас: 
чи в монастирях ще палає цей вогонь? Чи 
в монастирях ще чекають на завтра Бога?

Папа Франциск

БІЧНИЙ ВХІД ДО МОНАСТИРЯ СВ. ОНУФРІЯ У ЛЬВОВІ


