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Угледіти в дитині здібності означає зробити її щасливою, навіть якщо вона
використовуватиме їх як доповнення до іншої професійної
реалізації. Людина в співпраці зі своїми дарами може творити
прекрасний світ. А ще коли ці дари освячені молитвою, то вони стають безцінними.
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БУДУЙМО ЖИТТЯ ДОБРОМ,
КРАСОЮ І ПРАВДОЮ!
Краса – і тільки, трішечки краси,
душі нічого більше не потрібно.
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Л. Костенко

Дорогі читачі! Дякуємо Богові за тепле
літечко, за можливість провести разом –
родиною – час відпусток і просимо у Всевишнього
благословення на навчання, працю й на молитву в
новому навчальному й церковному році.
Матеріал цього числа нагадує нам, яку
важливу роль відіграють у житті людини такі
властивості створених речей, істот, як краса,
добро і правда. Через красу ми сприймаємо світ.
Це властивість, яка дарує відчуття приємності і
відповідає задоволенню. Добро – це категорія
етики, якою позитивно оцінюємо певну поведінку,
явища чи події. Це благо, моральне, правильне,
стверджувальне, позитивний початок, корисне,
пожиточне. Воно протистоїть злу, поганому,
руйнівному, негативному початку. А правда – це те, у
що вірить людина. Правда часом може змінюватися
як за суттю, так і за поняттям, може частково чи
повністю відповідати значенню слова «істина».
Кожній людській волі властиво прагнути добра,
краси або правдивого щастя. Із цього приводу
святий Августин у своїх «Сповідях» писав: «Наше
серце, Господи, є невгамовним до часу, коли воно
знайде відпочинок у Тобі». (Книга 1, гл. 1)
Дорогі брати і сестри! Сподіваємося, що
приклади, мудрість людей, про яких ідеться в
часописі, багатство святкових новин із монастирів
утвердять вас у думці, що краса, добро і правда
існують не тільки в книжках – ними живуть, їх
розуміють і сучасні Божі діти.
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТВА ЩОДЕННОГО ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДЛЯ ЧЛЕНІВ АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
О Божественне Серце Ісуса! У злуці з тим наміром, з яким Ти на
землі віддавав славу Богові й тепер
щоденно віддаєш у пресвятій тайні
євхаристії, жертвую Тобі через Непорочне Серце Пречистої Діви Марії
всі свої молитви, справи, слова, думки й витривалість у терпіннях сьогоднішнього дня як винагороду за всі
зневаги, образи і кривди, завдані Тобі.
Жертвую їх особливо за Святі
йшого отця Папу Римського, за святу церкву, за навернення грішників
та у всіх намірах Апостольства молитви, призначених на цей місяць і
на сьогодні.
Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спомагайте святу церкву та Україну!
Святий Йосифе, покровителю
і заступнику приятелів Ісусового
Серця, моли Бога за нас!
Святий архангеле Михаїле, святий Миколаю, святий Володимире, святий Йосафате, заступники
України, моліть Бога за нас!

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

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

ЦІНА ДОГОВІРНА
Віддруковано з готових діапозитивів
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ВЕРЕСЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб молодь Африканського континенту мала доступ
до освіти та роботи в себе на батьківщині.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ
АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ НА ЖОВТЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ:

щоб богопосвячені особи розвивали свій
місіонерський запал і перебували серед бідних, тих, хто на маргінесі, хто
не має голосу.
Завдяки полум’ю Святого Духа
ми покликані все більше ставати
спільнотою проваджених і перемінених Ним осіб, сповнених розуміння,
щиросердих, осяяних радістю.
В одному зі своїх повчань Папа
Франциск, коментуючи Христові
слова: «Вогонь прийшов Я кинути
на землю, і як Я прагну, щоб він вже
розгорівся!» – говорить:
«Сьогодні більше, ніж будь-коли,
існує потреба у священиках, богопосвячених особах і мирянах з уважним
апостольським поглядом, здатних
зворушуватися та зупинятися перед
нуждами, матеріальною і духовною
бідністю, позначаючи шлях євангелізації та місії оздоровчим ритмом
ближньості».
У цьому контексті Святійший
отець із захопленням згадує численних священиків, богопосвячених осіб
та мирян, які в усьому світі «з великою любов’ю та вірністю посвячуються звіщенню Євангелія, нерідко
також і ціною власного життя». «Їхнє
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зразкове свідчення нагадує нам, що
церква не потребує бюрократів і старанних функціонерів, але захоплених місіонерів, яких пожирає запал
нести всім сповнене розради слово
Ісуса та Його благодать».
Отже, якщо церква не приймає
цього полум’я Святого Духа, то, за
словами Папи, вона стає «холодною
або лише літеплою церквою, нездатною передавати життя, бо складається з прохололих чи літеплих
християн». Тому кожен із нас повинен знайти час, щоб запитати себе:
«Яким є моє серце? Чи воно остигле?
Тепле? Чи здатне воно прийняти цей
вогонь?».
«І просімо Пречисту Діву Марію, – заохочує Святійший отець, –
молитися разом із нами і за нас до
Небесного Отця, щоб Він вилив на
всіх вірних Святого Духа, божественний вогонь, що розігріває серця й
допомагає нам були солідарними з
радощами і стражданнями наших
ближніх».
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

ПОКРОВИТЕЛЬ:

МУЧЕНИК КАЛІСТРАТ
святий закликає ім’я Господа Ісуса,
доніс на нього воєначальнику. Той
покликав до себе Калістрата, допитав його й намагався змусити принести жертву ідолам, та святий був
непохитний у своїй відмові.

МУКИ КАЛІСТРАТА

Святий Калістрат був родом із
Карфагена. Його дід Неоскор служив за імператора Тиберія в Палестині під керівництвом прокуратора
Юдеї Понтія Пилата й був свідком
хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, Його мученицької
смерті й преславного воскресіння.
Батько святого був християнином,
він виховав сина у вірі та благочесті.
Уночі, коли зазвичай усі спали, Калістрат молився. Одного разу воїн,
який спав біля нього, почувши, що
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Побої й страждання не зламали
сили духу мученика. Кат звелів зашити його в шкіряний мішок і втопити в морі, однак Промисел Божий виніс його на камінь, від чого
пастка порвалася, і святий Калістрат звільнився. Підтримуваний
дельфінами, він вийшов на берег
неушкодженим. Побачивши це
чудо, 49 воїнів увірували в Христа.
Тоді воєначальник звелів нещадно
побити всіх їх і кинути до темниці.
Прикликані знову воїни безстрашно сповідали свою віру. Їм зв’язали
руки й кинули у водоймище, але
пута розпалися. Зі світлими ликами святі стояли у воді й раділи своєму хрещенню. Над їхніми головами було видно прекрасний вінець,
і всі почули голос: «Мужайся, Калістрате, зі стадом твоїм і йди упокоїтись у вічних оселях». Водночас із
цим знаменням затремтіла земля,
ідол, що стояв неподалік, розбився. Бачачи все те, що відбувалось,
135 інших воїнів також увірували в
Господа Ісуса Христа. Усіх їх кинули в темницю й уночі порубали мечами. Пізніше на місці страждань
мученика Калістрата і його воїнів
був побудований храм.

№ 8 (303) МІСІОНАР ВЕРЕСЕНЬ 2018

СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

МОЛИТОВНІ НАМIРИ НА ЩОДЕНЬ ЖОВТНЯ
1 Подяка Господу за цьогорічний урожай.
2 За емігрантів.
3 За алкозалежних.
4 За ув’язнених.
5 За мир у світі.
6 За навернення російської влади.
7 За правдиві ЗМІ.
8 За навернення легковійних людей.
9 За безхатьків.
10 За справедливі суди.
11 За довічно засуджених.
12 За багатодітні сім’ї.
13 За витримання в покликанні новиків ЧСВВ.
14 За главу й отця УГКЦ Блаженнішого Святослава.
15 За лікарів.
16 За кращу долю України.
17 За всі ласки.
18 За мореплавців.
19 За поширення Христової віри.
20 За любов до ближніх.
21 За сім’ї, що втратили на війні в Східній Україні своїх годувальників.
22 За переслідуваних християн.
23 За онкохворих.
24 За волонтерів.
25 За таксистів.
26 За людей, що живуть на окупованих територіях.
27 За протоігуменів ЧСВВ.
28 За зростання в любові й святості.
29 За поширення Царства Божого на землі.
30 За прощення гріхів.
31 За недужих.
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СТОРІНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ

15-ЛІТТЯ СВЯТКУВАННЯ АПОСТОЛЬСТВА
МОЛИТВИ В ПАРАФІЇ В с. РАТІ

8 липня 2018 року Божого в церкві
Преображення Господнього с. Раті Жовківського району відбулась посвята Пресвятому Серцю Христовому та прийняття нових
членкинь до релігійного товариства, яке
діє в лоні УГКЦ. Наше Апостольство молитви налічує шість гуртків, що об’єднують
парафіян с. Рати та навколишній парафій
міста Рава-Руська. Нашим місцевим духовним провідником є о. Ігор Паламар, який
заснував Апостольство молитви 2003 року
й з допомогою отців василіян провадить
його до сьогодні. Святкування розпочалося Божественною літургією, яку очолив координатор Апостольства молитви України
о. Терентій Довганюк (ЧСВВ).
Натхненно, одухотворено звучала
його проповідь: «Саме відповідно до нашої віри й молитви, відповідно до того,
наскільки настирливо й наполегливо ми
взиваємо до Бога, Господь може творити
багато різних чудес для інших людей.
Святий Августин, доктор церкви, навернувшись до християнського життя із
грішної дороги, підтвердив, що своїм наверненням він завдячує молитвам матері – святої Моніки. Протягом довгого часу
він не просто не мав вдячності до неї, а
всіляко уникав її повчань. Але молитва,
як ми знаємо, ломить залізо! Тож свята
мати Моніка випросила в Бога навернення для свого сина з грішного шляху.
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Пізніше святий Августин у своїй книжці “Сповідь” напише: “Кинься на Божі рамена, і Бог Тебе ніколи не відкине, щоб ти
міг упасти…”. Ніколи не знеохочуймось,
коли бачимо навколо щось, що, здавалося
б, не можемо змінити. Молімося, просімо,
взиваймо до Господа. І за нашою молитвою,
за нашою вірою Він може все змінити…».
Дякуємо о. Терентію за добре духовне
слово, правдиві настанови, щедре благословення й запалену любов до Пресвятого
Серця Христового, а також за те, що в нинішні нелегкі для України часи вселяє в
наші серця велику віру й безкорисливу любов. Відтак із теплими словами привітання
звернувся до парафіян та членів Апостольства молитви о. Софрон Попадюк (ЧСВВ).
Він розповів про досвід колосальної праці в
часи перебування Української греко-католицької церкви в підпіллі й після виходу з
нього, дав слухачам велике заохочення до
подальшого духовного життя, гідного вшанування Найсвятішого Серця Христового,
до молитви за мир у нашій державі та любов між українцями. Після Божественної
літургії, на якій всі члени Апостольства
молитви приступили до таїнств сповіді й святого причастя, разом прочитали
акт віднови посвяти Серцю Христовому.
Щира й піднесена молитва пройняла
присутніх. По закінченню служби Божої брат Корнилій Сотник (ЧСВВ) влаштував зустріч із дітьми. Він розповів
повчальні історії та допоміг усім охочим
придбати духовну літературу, образки та
багато іншого. Виголошуємо вдячність
Господу за отриману ласку скласти покірні свічення нашої віри Ісусові. Зичимо о. Терентію, о. Софронові, о. Ігорю та
братові Корнилію щедрих Божих благословень за їхню плідну духовну працю.
Із благословення провідника й пароха церкви
Преображення Господнього отця Ігоря.
Апостольство молитви церкви с. Рата
Жовківського району Львівської області.
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З’ЇЗД АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
В БУЧАЦЬКІЙ ЄПАРХІЇ УГКЦ

17 червня, у неділю Христа Чоловіколюбця, відбувся з’їзд Апостольства
молитви Бучацької єпархії під проводом о. Йосафата Фітеля (ЧСВВ),
відповідального за провід Апостольства в Бучацькій єпархії.

У рамах заходу відбулися Божественна літургія, молебень до Христа Чоловіколюбця, віднова посвяти, конференція.
На з’їзд прибули вірні зі всієї Бучацької
єпархії. Апостольство молитви гостинно
прийняв парох храму Непорочного Зачаття о. Григорій Канак, він також подбав
про пригощання учасників. У світлі навчань церкви присутні мали можливість
заглибитися в роздуми про роль і значення Апостольства молитви в католицькій церкві. Провідник наголосив, що ця
спільнота, яка в Україні налічує 17 тисяч
вірних і є численною в Бучацькій єпархії,
бере участь у спасенній місії церкви та
відповідає вимогам нашого часу згідно з
духом ІІ Ватиканського собору.
«Джерелом апостольської сили членів Апостольства молитви повинна бути
Особа та Любов Ісуса Христа, знак і образ
Пресвятого Серця, яке є символом потрійної любові Христа – чуттєвої, духовної й
Божої, через яку сам Ісус Христос любить
Бога та людство». (Статут Ап. м., ст. 6)
Місією цієї спільноти є
життя вірою в Боже Слово та навчання Христової
церкви; ширення світом
радості й надії; активна
участь у святій літургії й
приступання до святих
тайн церкви; молитва;
плекання набожності до
Божої Матері; добрі діла
та вірність Христовій
церкві.
Учасники обговорили
сучасні загрози християнській вірі, важливість
молитви та несення втіхи
і надії. Зокрема, було зазначено, що нині, в умо-
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вах нищення християнських цінностей,
коли суспільство охоплюють зневіра й
песимізм, украй необхідно засвідчувати
силу Божої любові й милосердя, явлених
нам в образі Христового Серця, звертати увагу на важливість читання Божого
Слова та передавання віри молоді. На
завершення був репрезентований план
дій та участі кожного деканату єпархії.
Наголошено на важливості з’їздів, які
матимуть своє продовження на рівні деканатів із вересня по грудень 2018 р.
Св. Іван Павло ІІ сказав до Апостольства молитви католицької церкви: «Продовжуйте бути євангелізаторами Того,
хто багатий милосердям, бо церква ісповідує особливим чином Боже Милосердя,
звертаючись до Христового Серця. Заохочую вас на постійній духовній, науковій та катихитичній формації, основаній
на Слові Божому, вірній науці церкви».
(Статут Ап. м., ст. 29)
о. Йосафат Фітель, ЧСВВ,
координатор Апостольства молитви в Бучацькій єпархії
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ВІДНОВА ПОСВЯТИ СЕРЦЮ ХРИСТОВОМУ

Слава Ісусу Христу! Дорогі пошановники Серця Христового! Дорогі члени Апостольства молитви! Спішу поділитися з вами
великою радістю. Але про все по черзі…
Члени Апостольства молитви в храмі Святого Юра міста Рава-Руська вже п’ять років
сумлінно збираються для спільної молитви
під покровом Серця Христового. Найвідданіші парафіяни намагаються щирими зверненнями та побожними вчинками прославляти нашого Господа й дбати про спасіння
людських душ, як записано в Статуті Апостольства молитви. Опікуються учасниками
наші духовні провідники: отець-парох Іван
і отець-помічник Михайло.
16–17 червня 2018 року парафіяни
храму Святого Юра мали щастя долучитися до Всеукраїнського з’їзду товариства в місті Жовкві – прадавній духовній
столиці Апостольства молитви.
22 липня 2018 року в нашій духовній
домівці після другої Божественної літургії, на якій члени Апостольства молитви
спільно приступили до святого причастя
та всі разом урочисто відмовили Акт від-
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нови посвяти, після щирих повчань і настанов розчулені учасники священного
дійства отримали благословення проповідника Апостольства молитви, охоронні
медальйони з образочком Матінки Божої
та буклети – місячні вісники Апостольства
молитви про значущу подію в житті парафії. Гаряча молитва за мир в Україні у
Рік Божого Слова, як наголосив о. Терентій Довганюк (ЧСВВ), справді «об’єднала
всіх нас у Божих чеснотах віри, надії і любові та стала джерелом сили і натхнення
в нашому щоденному житті». Здавалося,
що ці слова на єдиному подиху виривались із глибини сердець та злітали над
дзвіницею до самого неба, прославляючи
Творця та стверджуючи невмирущу правду Апостольства молитви під покровом
Серця Христового на землі.
Дякуємо Тобі, Господи, за радість віднови посвяти!

Софія ПЕТРИК,
ревнителька спільноти Апостольства молитви
Рава-Руського храму Святого Юрія Переможця
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ЯНГОЛЬСЬКІ ГОЛОСИ
В АНДРІЇВСЬКОМУ ХРАМІ
Якщо людина змалечку вчиться молитви,
співу, ласки, то вона проносить це крізь усе
життя. Сучасні діти – заручники віртуального
світу гаджетів, комп’ютерних ігор і соцмереж,
тому потрібно докладати неабияких зусиль,
щоб повернути їх у реальний світ. Туди, де
є мама, яка шепоче молитву, промовляє
тепле слово, пестить ніжними руками, є
батько, який про все піклується, завжди
готовий підставити своє сильне плече. Саме
батьки плекають у нас надію й забезпечують
безтурботне дитинство.
Угледіти в дитині здібності означає
зробити її щасливою, навіть якщо вона
використовуватиме їх як доповнення до іншої
професійної реалізації. Людина в співпраці
зі своїми дарами може творити прекрасний
світ. А ще коли ці дари освячені молитвою,
то вони стають безцінними.
Один із найдосконаліших інструментів,
який створив Бог, – це людський голос.
Діти – прекрасні виконавці, їхній спів чистий
і дзвінкий, він пробуджує в душах слухачів
подив, захоплення і вдячність Усевишньому.
У неділю, 1 липня 2018 року, дитячий хор
із села Межиріччя, що біля Червонограда,
співав службу Божу в храмі Святого
Андрія Первозванного у Львові. Здавалось
би, що в цьому надзвичайного? Це ж не
академічний хор, яким можна здивувати
світ. Але насправді тут усе було особливе.
Тридцять п’ять дітей, як янголи в небі,
співали на хорах. А перед ними – великий,
просторий храм, у якому – море людей. Це
дійство перехоплювало дух і давало відчуття
незрівнянної краси й щастя. Чудесні юні
голоси молитовним співом наповнювали
величавий храм, викликаючи у вірних
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відчуття незабутньої миті зворушення,
чогось неповторного, що підносило до Бога.
Хористи навіть не дуже хвилювалися, адже
вони свідомі того, що співають для Бога,
а тому це треба завжди і всюди робити
якнайкраще.
І ці людські діти – надзвичайні, бо
змалечку несуть відповідальність за красу
співу у своїй рідній церковиці. І це їх збагачує
та виховує. Може, не фантастичними, але
вже великими є їхні досягнення: завдяки
систематичній праці на уроках та репетиціях
вони досягли високого рівня музичного
мистецтва та церковного співу, який щораз
більше і краще показують та розвивають.
А тепер своїм ангельськими голосами вони
моляться з людьми не тільки в себе вдома, а
в одній із найбільших парафій Львова.
Справді, приємно дивує й зворушує
те, що в невеликій сільській парафії є аж
два церковні хори: дорослий та дитячий.
І цим можна неабияк пишатися, навіть
перед львів’янами. Та річ, мабуть, не так
у талановитих співаках, як у жертовній і
талановитій регентці села – п. Надії Яцик. Із
90-х років вона керує двома хорами, які сама
створила, та ще й працює в школі: навчає
дітей музики та співу. Можна з твердою
впевненістю сказати, що церкві і школі,
учням і їхнім батькам вельми пощастило. Зі
свого боку п. Надія також тішиться своїми
вихованцями. Одні з них повиростали й
пішли у світ, інші ще навчаються, співають,
та всі однаково люблять і поважають її –
учительку і регентку, мудру, добру людину.
Львів’яни раділи гарним і талановитим
дітям із Межиріччя. Та й хористи поособливому це відчували й переймалися
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трепетним хвилюванням. Коли о. Михайло
Лучків (ЧСВВ), парох храму, щиро дякував
їм та регентці Надії Яцик за чудовий
спів, здалося, у них розпустилися крила.
О. Михайло також принагідно зауважив, що
в їхній парафії Святого Андрія у Львові, хоч
вона й значно більша від сільської, немає
дитячого хору.
Після літургії панотець запросив юних
співаків на святкову трапезу, під час якої діти
разом зі своїми батьками ще виконували різні
пісні, а також радісно перемовлялися між собою.
Незабутнім для них стало також спілкування з
ченцями храму Святого Андрія, які підготували
щедре частування для своїх гостей.
До хористів приєднався також Йосиф
Олива, який співає в дитячому хорі Чикаго
(США). Його вразило й звучання українських
голосів, і храм Святого Андрія, який він
порівняв із базилікою Святого Петра в Римі,
однак найбільше його захопило велелюддя в
храмі, серед якого багато дітей та молоді.

Співати в храмі Святого Андрія –
велика честь і відповідальність. Тут усе
стримить увись: й архітектура, і скульптура,
і мистецтво, і смаки львів’ян, та передусім –
духовність. Хочеться вірити, що цей шанс
співати Божественну літургію у львівському
храмі стане для юних хористів поштовхом
та ще більшим заохоченням до розвитку
своїх талантів, а найголовніше – до прослави
Бога. Вони довго готувалися до цієї події
й молитвою, і репетиціями, і сумлінною
працею, яка вимагала від них дисципліни та
відповідальності. Нема сумніву, що отримані
враження діти понесуть крізь усе життя.
Отже, саме такі події, а не менторський
тон і не підтверджені прикладом повчання
виховують і збагачують молоде покоління.
Саме з таких дітей, особистість яких формують
батьківська турбота, любов, молитва,
виростуть сильні українці, блискучі таланти, які
стануть окрасою і багатством нації, а також
теперішнім й майбутнім нашої церкви.

Ієромонах Климентій СТАСІВ, ЧСВВ
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У Гошівському монастирі відбувся
IV Фестиваль карильйонного мистецтва
«Дзвони Ясної гори єднають усіх»
У неділю, 1 липня 2018 року, у Гошівському василіянському монастирі
відбувся IV Міжнародний фестиваль карильйонного і дзвонового
мистецтва «Дзвони Ясної гори єднають усіх».
Розпочався фестиваль Божественною
літургією, яку очолив ігумен Гошівського
монастиря о. Вінкентій Слободян (ЧСВВ)
у співслужінні з настоятелем Кам’янецьПодільського монастиря о. Макарієм
Солюком (ЧСВВ). У своїй гомілії
о. Вінкентій закликав довіряти Христові,
який шанує волю людини та запрошує до
милосердя: «Бог заплатив за нас високу
ціну, і ми є визволені від усього злого,
завжди маючи доступ до Його прощення.
Ми часто думаємо про Бога, який лише
карає, а натомість у Євангелії читаємо про
те, що Він любить нас і закликає, щоб ми
любили одне одного».
Після богослужіння на подвір’ї
монастиря відбулися виступи музичних
гуртів. У привітальному слові о. Вінкентій
зазначив, що християнство є релігією
радості. «Уміймо радіти тим, що Бог
дає», – наголосив ігумен. Відтак слово
до присутніх мали заступник голови
Івано-Франківської обласної державної
адміністрації Ігор Пасічник та голова
Долинської районної адміністрації Юрій
Мазур. Промовці наголосили на вагомій
ролі фестивалю в культурно-духовному
житті краю.
Опісля всі присутні милувалися
чарівними звуками карильйону. Релігійні
й народні мелодії, а також твори світової
класики на цьому інструменті виконували
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заслужений артист України Георгій
Черненко, кандидат мистецтвознавства
Ірина Рябчун, лауреат міжнародних
конкурсів Назарій Черненко, а також учні
музичних шкіл Долини, Калуша, Коломиї та
Івано-Франківська.
На свято завітали й інші виконавці:
ансамбль ударних інструментів ARS
NOVA, квартет бандуристів «Гердан»
Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника та струнний
ансамбль Quattro Corde Івано-Франківської
обласної філармонії.
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В УЛАШКІВСЬКОМУ МОНАСТИРІ ВІДСВЯТКУВАЛИ
ПРАЗНИК РІЗДВА СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ,
ПОКРОВИТЕЛЯ ОБИТЕЛІ

Щороку на свято Різдва Івана Хрестителя
в Улашківському монастирі звертаються до
сторінок історії обителі. Згідно з переказами,
у 1315 році сюди прийшли перші ченці й
принесли із собою ікону Івана Хрестителя,
через яку впродовж наступних століть Господь
обдаровував людей численними зціленнями.
Відзначення свята розпочалось у п’ятницю,
6 липня, о 21:00 год. святковою вечірнею з літією,
яку очолив владика Іриней Білик (ЧСВВ), канонік
папської великої базиліки Святої Марії (Santa
Maria Maggiore) в Римі, єпископ-емерит Бучацької
єпархії, у співслужінні з о. Власієм Фуцом (ЧСВВ),
ігуменом Улашківського монастиря. По вечірні
владика Іриней освятив ризи, які були пошиті
спеціально для празничних богослужінь.
Опісля відбулись нічні чування, провідниками
яких були о. Никодим Гуралюк (ЧСВВ),
ігумен монастиря в Погоні, та о. Порфирій
Шумило (ЧСВВ) з монастиря Царя Христа
в Івано-Франківську. Завершились моління
Божественною літургією.
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У суботу, 7 липня 2018 року,
ушанування пам’яті покровителя
Улашківської обителі почалося з молебня
та святкової утрені, які відслужив
о. Йоан Школик (ЧСВВ), протоігумен
провінції Найсвятішого Спасителя в
Україні. Кульмінацією урочистостей
була Божественна літургія, яку очолив
преосвященний владика Дмитро
Григорак (ЧСВВ), єпарх Бучацький,
разом із преосвященним владикою
Іринеєм Біликом, протоігуменом
Йоаном Школиком, ігуменом Власієм
Фуцом, настоятелями та ієромонахами
з монастирів у Брюховичах, Бучаку,
Кам’янці-Подільському, Львові та
священиками Бучацької єпархії.
Гомілію після прочитання Євангелія
виголосив владика Іриней. Він привітав
усіх присутніх, зокрема іменинників, та
передав апостольське благословення Папи
Франциска з Рима. Проповідник зазначив, що
«подія народження Івана Хрестителя оточена
радісним почуттям здивування, несподіванки
та вдячності». За прикладом Папи Франциска
владика Іриней заохотив кожного зробити іспит
сумління щодо того, чи його віра є радісною і
відкритою на Божі несподіванки, адже Господь –
Бог несподіванок.
Наприкінці гомілії владика вказав на потребу
змінити спосіб життя, закликавши викорінювати
корупцію, викидати все лукаве із серця, жити
згідно із Божими заповідями та бути активними
воїнами Його Царства.
Після літургії було уділено благословення
для отримання повного відпусту з нагоди цього
монастирського празника. Відтак на джерелі
поблизу монастиря відбулось освячення води,
яке завершилось молитвою за Україну «Боже
великий, єдиний» та окропленням учасників
молитви свяченою водою.
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ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК У МОНАСТИРСЬКІЙ ЦЕРКВІ
В КРАСНОПУЩІ ЗІБРАВ ЦЬОГОРІЧ БІЛЬШ
ЯК ПІВТИСЯЧІ ПАЛОМНИКІВ

У суботу, 7 липня 2018 року, василіянський
монастир Різдва святого Івана Хрестителя,
що в селі Краснопущі Бережанського району
на Тернопільщині, приймав паломників, які
прибули сюди з нагоди храмового празника.
Щороку це маленьке село збирає сотні людей
на святковий відпуст.
Не тільки жителі Тернопільщини, а й
паломники зі Львівщини та Прикарпаття
ідуть на прощу до Краснопущі, тут можна
зустріти прочан з інших областей України,
зокрема тих, для кого Бережанщина є малою
батьківщиною, а храмове свято – нагодою
зібратися в родинному колі, молитися спільно
за долю близьких і всього народу. Богослужіння
розпочалися цього дня о 10:00 год. святковою
утренею, яку відправив о. Доротей Ганджалас
(ЧСВВ) із Підгорецького монастиря.
Урочисту Божественну літургію
о 12:00 год. провадив о. Іван Римар,
ректор Тернопільської вищої духовної
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семінарії, у співслужінні з провінційним
радником о. Сергієм Крутовським (ЧСВВ),
настоятелями, ієромонахами різних
василіянських монастирів України та іншими
священнослужителями.
У своїй гомілії о. Іван відзначив подвиг
Івана Хрестителя, який був попередником
(предтечею) і свідком Ісуса Христа: «Іван
Хреститель усе своє життя був вірний
правді, умів висловити свою позицію й
ніколи не боявся, щó про це скажуть інші
люди. Він завжди стояв на боці Бога й Божої
благодаті». Таким чином, постать Івана
Хрестителя і його приклад показують нам,
як важливо бути в єдності Богом, попри різні
труднощі. Тоді «навіть смерть буде для нас не
трагедією, а моментом переходу в існування
вічне, яке триватиме в Божій любові», –
насамкінець зазначив проповідник.
Після святої літургії відбулося водосвяття
та окроплення вірних свяченою водою.
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У МОНАСТИРІ Й ПАРАФІЇ СВЯТИХ
АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА В ДРОГОБИЧІ
УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛИ ХРАМОВЕ СВЯТО

У четвер, 12 липня 2018 року, у Дрогобицькому василіянському
монастирі, названому на честь апостолів Петра і Павла,
відбулися урочисті богослужіння з нагоди храмового празника.

Божественну літургію очолив протоігумен провінції Найсвятішого
Спасителя в Україні о. Йоан Школик
(ЧСВВ) у співслужінні з настоятелями, ієромонахами, що прибули на свято з різних василіянських монастирів,
та єпархіальними священиками.
У своїй гомілії о. Йоан звернув
увагу громади на роль Божої благодаті в житті апостолів Петра і Павла,
на те, яким був їхній шлях до прийняття віри в Ісуса Христа, Божого
Сина. Не інакше, як завдяки Божій
благодаті старанний та освічений
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Савл і працьовитий рибалка Симон змогли відгукнутися на поклик
Христа. Таким чином «вони стали не
лише слухачами почутого Слова, але
й ревними його виконавцями. Вони
подали нам приклад, як можемо
молитися і продовжувати місію, яку
започаткував Ісус Христос, щоб у такий спосіб здійснився Божий план».
На завершення своєї проповіді
протоігумен зазначив: «Життя і діяння цих двох великих мужів є доказом того, що з Божою допомогою в
нашому житті все стає можливо».
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Після святої літургії була відслужена суплікація. По закінченню молитви о. Йоан представив нового ігумена
Дрогобицького монастиря – о. Йосифа
Кральку (ЧСВВ), який раніше виконував своє служіння в Брюховицькому та в Золочівському монастирях, і
подякував дотеперішньому настоятелеві о. Макарію Леніву (ЧСВВ) за його
внесок у розвиток обителі та парафії
при храмі Святих апостолів Петра і
Павла, побажав йому успіхів у новому
служінні на Божу славу, добро церкви
й Божого народу.
Відтак усі процесійно перейшли
на подвір’я монастиря, де відбулося
водосвяття й благословення фігурки Ісуса Христа Чоловіколюбця, чиє
Пресвяте Серце так полюбило людей.
Закінчилося свято окропленням
вірних свяченою водою.

У ХРАМІ КРЕХІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ
СВЯТОГО МИКОЛАЯ ВІДБУВСЯ ЧИН ОБЛЕЧИН
У ЧЕРНЕЧИЙ ОДЯГ ДЕСЯТИ НОВИКІВ
У неділю, 15 липня 2018 року, у
Крехівському василіянському монастирі
Святого Миколая, при якому діє новіціат
провінції Найсвятішого Спасителя в Україні,
відбулися облечини в чернечу рясу 10-ти
братів, які торік розпочали вступний курс до
чернечого життя у василіянському чині – так
званий період кандидатури.
Відтепер для цих братів розпочинається
період новіціату, який триватиме 12 місяців
і завданням якого є навчання й виховання
новиків до зрілого прийняття на себе
обов’язків чернечого стану та приготування
їх до складення Богові обітниць послуху,
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чистоти та убожества в цьому чині, спочатку
тимчасових, на один рік, а згодом довічних.
Божественну літургію цього дня
провадив протоігумен провінції Найсвятішого
Cпасителя в Україні о. Йоан Школик (ЧСВВ)
у співслужінні з отцями василіянами з різних
монастирів та єпархіальними священиками.
Підтримати братів у їхньому виборі приїхали
також рідні, друзі та знайомі.
Під час малого входу на Божественній
літургії майбутні ченці, попереджувані
свічконосцями, пройшли від входу в храм
до солеї, де зробили три доземні поклони.
Під час обряду вони отримали чернечий
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одяг та нове ім’я. Облечини прийняли брати:
Лев (Володимир Карпишин), Антоній (Павло
Бліхарський), Гавриїл (Богдан Логуш), Тихон
(Юрій Левко), Йоан (Володимир Бойко),
Йоаким (Ростислав Луговий), Йосиф (Роман
Сенів), Теодор (Іван Гаврищук), Андрей
(Роман Касіян) та Кипріян (Петро Савшак).
Гомілію після прочитання Євангелія
виголосив магістр новіціату д-р Августин Стрижик
(ЧСВВ). Зокрема, він зазначив, що «від моменту,
коли на цій землі залунав голос Божого Сина,
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а особливо Його повчання про вічність і Божу
любов, перед людиною відкрилися нечувані
горизонти віри… Від цього моменту люди почали
глибоко і сильно прагнути досконалості, про яку
так часто говорив Господь».
У своєму слові отець магістр говорив і
про те, що ініціатива в покликанні служити
Христові завжди належить Богові. Людина
тільки відповідає на цей поклик, і всі
вади, хиби чи недосконалості зникають в
океані Господньої любові та милосердя.
Таким чином, ми кажемо Господеві «так» і
починаємо йти Його слідами. Так чинили всі
добрі християни, а в певний момент свого
життя – і ці брати, що мали нині облечини. На
завершення о. Августин побажав новикам
відваги й наснаги, щоб вони завжди йшли у
своєму житті за Божим покликом.
Після літургії перед настоятелями,
священнослужителями, батьками та гостями
виступив брат Антоній Бліхарський. У своїй
промові він висловив щиру вдячність від імені
всіх новиків. Завершилось свято молитвою за
Україну «Боже великий, єдиний».
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П’ЯТЕРО БРАТІВ ВАСИЛІЯН СКЛАЛИ
ДОВІЧНУ ЧЕРНЕЧУ ПРОФЕСІЮ
В ХРАМІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
МОНАСТИРЯ ЦАРЯ ХРИСТА
У четвер, 19 липня 2018 року, у монастирі Царя Христа в Івано-Франківську п’ятеро братів склали Богові довічну професію у василіянському чині
Святого Йосафата. Вони дали довічні
чернечі обітниці послуху, чистоти й
убожества, засвідчуючи непроминучу цінність євангельських рад, задля
здійснення яких варто відмовитися
від багатьох благ дочасного життя.
Брати Віталій Павлюк, Матей
Кравчишин, Йосафат Ковалюк, Яків
Шумило та Йоан Касіян цілковито
й назавжди присвятили своє життя
Богові в чернечому стані, склавши
довічну професію Богові на руки
отця Йоана Школика (ЧСВВ), протоігумена провінції Найсвятішого Спасителя в Україні, делегата протоархімандрита василіянського чину
о. Ґенезія Віомара (ЧСВВ).
Обряд довічної професії відбувся
під час Божественної літургії, яку
відправив протоігумен Йоан у співслужінні із о. Йосафатом Хаймиком,
ігуменом монастиря Царя Христа,
о. Пантелеймоном Трофімовим, ігуменом монастиря Святого Йосифа і
ректором ВІФБС у Брюховичах, ієромонахами-василіянами та іншими
священнослужителями. У літургії
взяла участь численна чернеча братія та рідня, що прибула розділити
радість нових ченців-професів.
Після тропарів літургії брати підійшли до Святих дверей храму і
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тут відповіли на запитання делегата
отця протоархімандрита, зачитали
формулу обітниць послуху, чистоти
й убожества у василіянському чині
Святого Йосафата, згідно зі змістом
його Статуту, а також прирекли вірність Римському Архієреєві. Після постригу вони отримали повний
чернечий одяг, «зодягнувшись в усю
броню Божу». (див. Еф. 6, 10-17)
У своїй гомілії о. Йоан привітав
усіх присутніх, а також новопрофесів,
зазначивши, що покликання – Божий дар: «Одних Господь кличе до подружнього, інших – до богопосвяченого
життя, яке є цілопальною жертвою».
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Як зауважив проповідник, ініціатива
належить Богові: «Він кличе різних
людей – не найкращих і не найгірших,
а тих, кого сам захотів». Христос продовжує кликати, як і дві тисячі років
тому, і Його слова є актуальними нині.
«Сьогодні, – відзначив отець
Йоан, – ми стали свідками чогось подібного до того, що трапилось біля
Галилейського моря, коли Ісус Христос покликав братів Симона, Андрія,
Якова та Івана. А також ми є свідками незбагненного таїнства, незрозумілого нам до кінця… П’ятеро наших
братів склали урочисті вічні обіти,
обіцяючи бути вірними Богу і перебувати у василіянському чині до смерті.
Ці обіти Богові – слова зобов’язання,
яке людина бере на себе, тож потрібно піклування про їх виконання».
Наприкінці проповіді протоігумен подякував батькам за те, що
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вони віддали на службу Богові найкраще, що мають, – власних дітей,
бо справді «благословенний той народ, у якому не забракне юнаків чи
дівчат, що відважаться на цілопальну службу Господеві».
Після літургії подячне слово від
братів, які склали довічну професію,
тримав брат Яків Шумило, студент
6-го курсу ВІФБС. Він подякував
усім присутнім, які зробили свій внесок в організацію цієї події, а також
попросив про молитву за витривалість у доброму до кінця.
Вітаємо братів-новопрофесів та
просимо Господа, щоб Він допомагав
їм виконувати те, що вони урочисто пообіцяли.
На основі повідомлення із сайту osbm.in.ua.
АВТОРИ – о. Діонісій ЗАВЕДЮК, ЧСВВ
і о. Д. Франциск ГУРНЯК, ЧСВВ
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МОЛИТОВНА ЗУСТРІЧ ХЛОПЦІВ У
КРЕХОВІ ЯК НАГОДА ЗНАЙТИ СЕБЕ
Від 19 до 22 липня 2018 року в
Крехівському монастирі Святого Миколая
відбувалася молитовна зустріч 30 юнаків,
які прибули сюди в спокої серця, щоб
краще познайомитися з чернечим життям,
отримати духовну поживу та розпізнати своє
життєве покликання.
Протягом чотирьох днів вони брали
участь у молитовному житті чернечої
спільноти, роздумували над Божим словом
та своїм життям, отримували духовні
настанови, поглиблювали знання Святого
Писання. Василіяни о. Андрей Павлишин,
о. Йосафат Коваль, о. Анастасій Кабаль та
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б. Стефан Дуда приготували для них цікаві
заняття. Провідною цьогоріч була тема: «Бог
нас покликав звіщати Євангелію». (Ді 16,10)
Протягом цих чотирьох днів юнаки
застановлялись над Божим покликом та
співпрацею з милосердним Творцем у
їхньому житті. Безперечно, перебування в
старовинному монастирі, який водночас є
молодим і сучасним, адже в ньому мешкає
жвава й діяльна чернеча спільнота та
проходять свою духовну формацію вступники
до василіянського чину, було для юнаків
благословенним часом дії Божої благодаті та
зростання у вірі, надії і любові.
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У ВАСИЛІЯНСЬКОМУ МОНАСТИРІ В ХЕРСОНІ УРОЧИСТО
ВІДСВЯТКУВАЛИ ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО

У неділю, 29 липня 2018 року, у монастирі
Святого Володимира Великого отців василіян
у м. Херсоні відбулися урочисті богослужіння з
нагоди храмового празника. Місцева грекокатолицька громада радо вітала гостей.

Зокрема, розділити радість храмового свята
завітали протоігумен провінції Найсвятішого
Спасителя в Україні о. Йоан Школик, інші
представники управи цієї провінції, ігумен
Лаврівського монастиря, намісники монастирів
з м. Львова й м. Бара, що на Вінниччині,
а також сестри згромадження Святого
Йосафата, головний дім яких розміщений
у Львові. Божественну літургію очолив
протоігумен Йоан Школик (ЧСВВ). Із ним
співслужили: ігумен монастиря Святого
Володимира Великого в Херсоні о. Іван
Логай (ЧСВВ), інші ієромонахи василіяни та
священики Одеського екзархату УГКЦ.
Після закінчення святої літургії відбувся чин
відновлення хресних приречень.
Завершилося святкове богослужіння
мируванням та молитвою за Україну «Боже
великий, єдиний».

ДОВІЧНІ ОБІТИ СЕСТЕР ЧСВВ

11 серпня в церкві Святого Андрія
отців василіян м. Львова на руки владики Василія, екзарха Харківського,
склали довічні монаші обіти три се-
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стри василіянки: Павла Костюренко,
Міріам Стасюк та Андрея Яциковська. Під час проповіді владика Василій заохотив їх «шукати правду,
свідчити правду, чинити правду». Архієрей пригадав також сестер ЧСВВ
з його рідного Яворова, зокрема те,
як вони кожна у свій спосіб служили
Господеві: хто працею з дітьми, хто
молитвою чи домашніми обов’язками.
Вітаємо с. Павлу, с. Міріам, с. Андрею! Нехай Господь і надалі провадить вас дорогами любові, добра і служіння!
Джерело: osbm.info
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ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
У ДОБРОМИЛЬСЬКОМУ МОНАСТИРІ
СВЯТОГО ОНУФРІЯ
Для християн східного обряду 19 серпня
є особливим днем у році. Церква святкує
Преображення Господа нашого Ісуса
Христа. Цей славний празник відзначають і
ченці Добромильського монастиря Святого
Онуфрія. Щоб прославити Бога й розділити
радість цього величного дня разом із братією
обителі, до монастиря приїхали понад дві
тисячі паломників із різних міст України,
шукаючи власного духовного преображення.
Урочистості очолив преосвященніший
владика Василій Тучапець (ЧСВВ), екзарх

WWW.MISIONAR.IN.UA

Харківський, у співслужінні з отцем
настоятелем Симеоном Маньком (ЧСВВ).
Також на свято прибули настоятелі та
священики з різних монастирів, зокрема
о. Андрій Драган, о. Володимир Маланюк,
вислужений настоятель Добромильського
монастиря о. Макарій Флячок.
Отці Єронім Грім і Полікарп Марцелюк
приїхали разом із братами-студентами
ВІФБС. На празник завітали й о. Павло
Коляса, декан Добромильський, та отці з
навколишніх сіл.
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ПРEСТОЛЬНE СВЯТО У М. ЧОРТКОВІ
19 сeрпня своє прeстольнe свято відзначила парафія
Прeображeння Господнього отців василіян у м. Чорткові.

Джелело: osbm. in. ua
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ОТЦІ ВАСИЛІЯНИ В КАНАДІ ТА
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ СЬОГОДНІ
У канадському Вінніпегу проживає міцна українська діаспора, яка ревно підтримує
національні церковні та культурні традиції. Від часу до часу сюди для служіння
в парафії при василіянському монастирі приїздять отці василіяни з України.
Минулого року із цією місією сюди прибув о. Еміліян Ничак (ЧСВВ).
Сьогодні він ділиться своїми спостереженнями про це місто і його жителів.

– О. Еміліяне, Ви приїхали до
Канади торік у грудні. Які перші
враження від Вінніпега? Що
особливе в ньому Ви для себе
відзначили?
Вінніпег вражає українськими
звичаями, традиціями і культурою.
І не дивно, адже перші українці
приїхали сюди понад 100 років
тому і дуже скоро заселили
Вінніпег, а точніше провінцію
(область) Монітоба. Люди
емігрували в пошуках кращої
долі. Проте серед них були
заможні жителі міст і сіл, яких
не влаштовувала економічна й
політична нестабільність.
– Як, на Вашу думку,
українська діаспора плекає
свою культуру?
У Вінніпегу діє школа
Непорочного Серця Марії,
яку свого часу заснували отці
василіяни. Вона унікальна тим,
що в ній пропагують українську
культуру. Тут навчаються й
українці, і діти інших культур та
народів, які, і це мене приємно
вразило, співають колядки та інші
пісні солов’їною.
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Щороку саме тут, у Вінніпегу,
відбувається багато різноманітних
фестивалів, на яких українська діаспора
гідно представляє національну культуру:
унікальними вишиванками, милозвучними
піснями, смачною їжею. Такі слова,
як «пироги» та «борщ» тут знають усі
канадці, а також багато емігрантів з
інших країн. І хоч більшість вінніпезьких
українців англомовні, однак є й такі, які
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знають українську мову на побутовому
рівні. Звичайно, проголошувати проповідь
нею тут нема рації, оскільки мова
проповіді висока, і людям, що виросли в
англомовному середовищі, буде важко
зрозуміти всі слова.
– З якими викликами стикаються
українські емігранти в Канаді?
Які можливі переваги тут можна
зауважити?
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Канада – це країна з високим рівнем
на святкування Різдва Христового за
життя, але це є результатом вчасності
новим стилем. Разом із парафіянами ми
і чесності. Наприклад, тут обов’язково
відвідували з колядою домівки українців.
потрібно вчасно сплачувати податки, які
Таким чином, уже від початку я мав
справді використовують на добро людям,
нагоду познайомитися з українською
на розвиток суспільства. Або ж водійські
діаспорою. І хочу сказати, що люди тут
права. Їх тут не купиш, давши хабаря. Тому
щирі й доброзичливі. Підтвердженням
і рівень смертності на дорогах низький.
цього є UCWLC – Українська католицька
Завдяки надійній системі кредитування
ліга жінок Канади при нашій парафії, яка
проста, звичайна людина, навіть не маючи
допомагає фінансово тим українським
вищої освіти, може дозволити собі будинок,
дітям з парафії, які вступають в
авто (цей транспортний засіб тут має кожен)
університет. Кожному студентові на рік
та інші необхідні речі. Тож люди, які сюди
навчання УКЛЖ жертвує 1000 доларів.
приїжджають з інших країн, у тому числі з
Також організація веде іншу доброчинну
України, почуваються захищеними.
діяльність.
Узагалі Канада – соціальна
– Яке Ваше враження
країна. Тут люди справді
КАНАДА –
про життя парафії, у якій
почуваються в безпеці.
Ви служите?
ЦЕ КРАЇНА З
Та попри численні
Парафія, при якій
переваги не всім
ВИСОКИМ РІВНЕМ
я маю служіння, дуже
вдається призвичаїтися
дружна. Ці люди, а
ЖИТТЯ, АЛЕ ЦЕ Є
до тутешніх порядків
точніше ще їхні батьки,
і стилю життя. Такі
РЕЗУЛЬТАТОМ
доклали багато зусиль,
люди не затримуються
щоби побудувати
надовго й покидають цю
ВЧАСНОСТІ І
чудовий храм, який тепер
країну.
вони мають. Недаремно
ЧЕСНОСТІ
– Який клімат у
кажуть: «Українські церкви на
м. Вінніпегу і чого варто чекати
варениках побудовані».
тим, хто туди прибуває?
– Що Ви хотіли б побажати
Клімат у Манітобі непростий: зима
українцям, які виїжджають у пошуках
довша, ніж літо. Однак у Вінніпегу
кращої долі до інших країн?
250 сонячних днів на рік, що для Канади
Незалежно від того, на довший чи коротший
досить багато, і навіть узимку сонце
термін ми виїжджаємо до інших країн, важливо
вельми яскраве. Улітку надзвичайно
пам’ятати про своє походження, мову і
тепло – фрукти та овочі дуже швидко
культуру, бо ми є українцями всюди, куди б не
достигають. Вінніпег приваблює красою
приїхали. За можливості потрібно допомагати
доглянутих міських парків, де можна
співвітчизникам різними способами та засобами,
добре відпочити з друзями чи сім’єю. Сама
доступними в розвинутих країнах, це є виявом
по собі провінція Монітоба характерна
солідарності з тими, хто живе в Україні.
сільськогосподарською діяльністю. Коли я
Розмову провів о. Герман Ничак, ЧСВВ
торік прибув до Канади, то саме потрапив
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ЛІСАБОН (ПОРТУГАЛІЯ)

Веселі
канікул
З БОГОМ

20

30

БАР (ВІННИЦЯ)
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ЛЬВІВ

Веселі
канікул
З БОГОМ
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ЗВАНІВКА (ДОНЕЦЬК)

ЧЕРВОНОГРАД
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М!

018

ПОКОТИЛІВКА (ХАРКІВ)
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ЛАВРІВ (ЛЬВІВЩИНА)
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КИЇВ

НОВИНИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НОВИНИ

НОВИНИ
НОВИНИ
ПАПА ФРАНЦИСК УНІС ЗМІНИ
ДО КАТЕХИЗМУ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ,
НАГОЛОШУЮЧИ НА НЕДОПУСТИМОСТІ
СМЕРТНОЇ КАРИ
Папа Франциск затвердив нову редакцію 2267-го пункту Катехизму католицької
церкви щодо смертної кари. У рескрипті, підписаному кардиналом Луїсом Рафаелем Ладарією Феррером, префектом Конгрегації віровчення, 1 серпня 2018 року
та оприлюдненому наступного дня, зазначено, що під час аудієнції, наданої йому
11 травня 2018 р., Святійший отець апробував таке формулювання:
«Протягом тривалого часу застосування смертної кари з боку законної влади
після регулярного процесу вважалося адекватною відповіддю на серйозність деяких злочинів та прийнятним, хоч і крайнім, засобом захисту спільного добра.
Сьогодні дедалі сильнішим стає усвідомлення того, що людська особа не втрачає
своєї гідності навіть і тоді, коли скоїть дуже важкі злочини. Крім того, поширилося
нове розуміння значення карних санкцій з боку держави. Врешті, створені ефективніші пенітенціарні системи, які гарантують необхідний захист громадян, але одночасно не позбавляють злочинця остаточно можливості для надолуження провини.
Тому церква у світлі Євангелія навчає, що “смертна кара є недопустимою, бо чинить замах на недоторканність і гідність особи”, і тому вона рішуче докладає зусиль
для її скасування в усьому світі».
Наведену цитату узято з промови Папи Франциска до учасників зустрічі, організованої Папською Радою сприяння новій євангелізації, приуроченої 25-річчю Катехизму, що відбулася 11 жовтня 2017 року.
ПОПЕРЕДНЄ ФОРМУЛЮВАННЯ
Катехизм католицької церкви, проголошений 1992 року, уже зазнавав виправлення формулювання параграфа, присвяченого смертній карі, після стверджень
святого Івана Павла ІІ, уміщених в енцикліці «Evangelium vitae» з 1995 року. У дотеперішньому формулюванні було стверджено таке:

НОВИНИ

НОВИНИ

34

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

№ 8 (303) МІСІОНАР ВЕРЕСЕНЬ 2018

НОВ

НОВИНИ

ВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИНИ

НОВИ

«Традиційна доктрина церкви не відкидає застосування смертної кари після
цілковитого визначення тотожності та відповідальності того, хто винуватий, якщо
це єдиний можливий ефективний шлях захисту життя людей від незаконного агресора. Якщо, однак, для безпеки і захисту людей від агресора достатньо безкровних
засобів, то влада користуватиметься тільки такими засобами як більш відповідними конкретним умовам загального добра і гідності людської особи. А втім, у наші
дні, коли держава має можливість успішно приборкати злочин і знешкодити винуватця без того, щоб відібрати в нього можливість спокутувати провину, обставини,
за яких абсолютно необхідно усунути винуватця, “трапляються доволі рідко, якщо
взагалі трапляються”». (Іван Павло II, енц. «Evangelium vitae». 56)
ЛИСТ КАРДИНАЛА ЛУЇСА ЛАДАРІЇ ДО ЄПИСКОПІВ
Рескрипт супроводжує лист кардинала Луїса Ладарії до єпископів усього світу,
у якому він пояснює нове формулювання 2267-го пункту Катехизму, зазначаючи,
що воно «виражає автентичний розвиток доктрини» та «не суперечить попереднім
навчанням учительського уряду церкви».
Попередні формулювання можуть бути пояснені «у світлі першочергової відповідальності цивільної влади за захист спільного добра, у соціальному контексті, у
якому карні санкції сприймалися по-іншому та відбувалися в середовищі, у якому
було важче забезпечити те, щоб злочинець не міг повторити свій злочин».
Джерело: www.vaticannews.va
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ПОВАЖАЙТЕ СТАРІСТЬ:
НАСТАНОВИ ПАПИ ФРАНЦИСКА
«Дідусі й бабусі є скарбом родини. Прошу вас, дбайте про дідусів і бабусь, любіть їх
та давайте їм можливість спілкуватися з дітьми», – закликає Папа Франциск.

СПІЛКУВАННЯ МІЖ ПОКОЛІННЯМИ
Папа Франциск у своїх промовах та інтерв’ю, зокрема тих, які присвячені молоді, не оминає теми важливості спілкування між поколіннями. Зокрема, про це
він згадував і в торішньому посланні з нагоди Всесвітнього дня молоді, який відзначали на місцевому рівні. Коментуючи пісню Пресвятої Богородиці «Величай,
душе моя», понтифік указував на те, що в ній можемо побачити, наскільки Марія
знала Боже слово, адже кожен рядок цієї подяки перегукується зі Старим Завітом:
«Юна Ісусова Мати добре знала молитви Свого народу. Без сумніву, їх Її навчили батьки, дідусі й бабусі. Яким же важливим є передавання віри від одного
покоління до другого! У молитвах, яких нас навчили наші предки, уміщений прихований скарб, у тій духовності, що існує в культурі простих людей і яку називаємо народною побожністю», – писав Папа.
РОЛЬ ДІДУСІВ І БАБУСЬ У РОДИНІ
У березні 2015 року наступник святого Петра присвятив цінності дідусів і бабусь та важливості їхньої ролі в родині цілу катехизу з нагоди загальної аудієнції.
Він зазначив, що ототожнює себе з ними, адже також належить до цієї вікової категорії. Він скеровує свою думку до євангельських постатей Симеона й Анни, про
яких святий Лука згадує, розповідаючи про подію Стрітення. Євангеліст називає
Симеона старцем і чітко вказує вік пророчиці Анни – 84 роки.
«Євангелія розповідає, що вони щодня з великою вірністю протягом довгих років очікували приходу Бога. Того дня вони бажали побачити Його, збагнути знаки,
відчути початок. Можливо, вони навіть змирилися з тим, що не доживуть до цього
дня, але оте довге очікування займало все їхнє життя: вони не мали важливішого
заняття від цього – очікувати Господа й молитися. Й ось, коли Марія і Йосиф прийшли до храму, щоб виконати приписи закону, Симеон і Анна в пориві вирушили
назустріч, натхненні Святим Духом. У цю мить тягар віку й очікування зник. Вони
розпізнали Дитя й відкрили нові сили для нового завдання: дякувати і свідчити про
цей Божий Знак», – сказав Папа Франциск. Літніх людей понтифік закликав більше
часу й уваги приділяти молитві: «Дорогі дідусі й бабусі, дорогі особи похилого віку,
ступаймо слідами цих надзвичайних старців! Ставаймо також і ми трохи поетами
молитви, відчуваючи смак у добиранні власних слів, пристосовуймо ті, яких нас навчає Боже слово. Молитва похилих віком, дідусів і бабусь, – це великий дар для
церкви! Це – багатство! Це велика ін’єкція мудрості для всього суспільства, насамперед для того, яке надто зайняте роботою, надто заклопотане і розсіяне».
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СВІДКИ МОЛИТВИ ТА ВДЯЧНОСТІ
У цьому контексті Святійший отець указує на приклад свого попередника Бенедикта XVI, який «прийняв рішення провести останній етап свого життя в молитві та слуханні Бога».
«Цивілізація, у якій більше не моляться, – це цивілізація, де старість втратила
сенс. І це страшно, ми насамперед потребуємо похилих віком, які моляться, бо
старість нам дана саме для цього», – процитував Папа «великого мислителя»
минулого століття Олів’є Клемана, додаючи, що «молитва похилих віком – це
щось прекрасне».
Понтифік також підкреслив, що літні люди можуть «дякувати Господеві за отримані добродійства та заповнювати порожнечу невдячності». Можуть також «молитися за очікування нових поколінь та давати гідність пам’яті і жертві минулих».
Амбітній молоді можуть пригадувати, «що життя без любові – це черстве життя»,
боязку – запевнити, що «тривогу перед майбутнім можна перемогти», а надто самозакохану – навчити, «що більше радості у тому, щоб давати, ніж отримувати».
Джерело: Католицький оглядач, vaticannews.va
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РОКЕР ФРАНЧЕСКО ЛОРЕНЦІ
ПРО МУЗИКУ ТА ХРИСТИЯНСЬКЕ СВІДЧЕННЯ
Чи можливо бути успішним у шоу-бізнесі, займатися музикою, грати в рок-гурті
та нести молоді Добру Новину? Італійський
музикант, співак та автор пісень Франческо Лоренці стверджує та своїм прикладом
засвідчує: так.
В інтерв’ю для католицького вебпорталу Zenit співак, автор пісень і гітарист гурту The Sun розповідає про
переломний момент у своєму житті – навернення. Інтерв’ю було записане з нагоди
запланованої участі колективу в зустрічі
італійської молоді з Папою Франциском,
11 серпня 2018 р. на античному іподромі
Circus Maximus у Римі.
НЕТИПОВІ РОКЕРИ
Розповідаючи про своє життя перед досвідом навернення, 35-річний музикант
зазначив, що успіх, якого він досягнув у 18–20 років, та світ музики, що часто виштовхує Бога з людського життя, спонукали його зійти з правильної дороги.
За словами Франческо, усі члени його рок-гурту The Sun є християнами, що
суперечить загальнопоширеному уявленню про рокерів, згідно з яким їхнє життя
переповнене крайнощами й порушеннями норм і правил. «Сьогодні ми не є типовими рок-музикантами. І дяка Богові за це, бо наше життя наповнене радістю,
любов’ю і змістом», – наголосив виконавець. Він додав, що в історії музики було і
є багато прикладів рокерів-християн, серед яких відомий американський співак і
композитор Джоні Кеш та ірландський рок-гурт U2.
«Звісно, більшого розголосу набирає новина про митця, що веде безвідповідальне життя або помирає від передозування наркотиками, ніж про того, хто виступає за простий стиль життя і займається доброчинністю, – зазначив співак. – На
жаль, це стається тому, що медіа наповнюють нас переважно негативними новинами, також і в музиці, приводячи таким чином до постійного зниження рівня змісту
того, що пропонують масам. Але, незважаючи на це, краса і любов урятують світ».
МУЗИКА – ВЕЛИКИЙ БОЖИЙ ДАР
Відповідаючи на запитання про те, чи можливо займатися професійною музикою й водночас нести людям Добру Новину, Франческо Лоренці зазначив, що
музика – це дуже великий Божий дар, який людина може використовувати або
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для добра і свободи, або для зла і поневолення. «Рок має у собі енергію, силу, чіткість, прямоту та ентузіазм, – пояснив він. – Це ідеальний стиль музики для того,
щоб розбудити свідомість, додати сміливості, розповісти про те, що насправді
відбувається навколо. І є багато музикантів, які прагнуть нести світло, граючи
рок-музику!»
СУЧАСНА МОЛОДЬ СПРАГЛА СВІДЧЕННЯ
Стосовно готовності сучасної молоді до сприйняття християнського звіщення
музикант сказав, що, незважаючи на віддалення багатьох молодих людей від церкви, чимало їх поспішає до тих храмів, де можна знайти справжніх свідків віри і добрих духовних провідників.
«Останніми роками, – додав він, – ми провели багато зустрічей у школах з підлітками, які часто перед тим ніколи не чули імені Христа. У всіх випадках, незалежно
від країни та соціального походження, вони були захоплені нашою історією. Хочу
зазначити при цьому, що ми чітко говоримо про свою віру. Ці учні часто слухають
нас годинами в тиші, а в кінці ставлять безліч запитань: вони прагнуть знайти конкретний орієнтир у світі, який пропонує лише поверхові, фальшиві або недосяжні
приклади. Молоді люди дуже добре сприймають, якщо до них правильно звертатися. Наш обов’язок, як і будь-якої дорослої людини, полягає в тому, щоб дати їм позитивний і реальний приклад, захищаючи їхнє зростання, провадячи наше життя в
правді. Приклад – це найважливіше».
УДВІЧІ СКЛАДНІШИЙ ШЛЯХ
На завершення інтерв’ю Франческо Лоренці розповів про те, яким чином свідчення віри впливає на його музичну кар’єру: «Ми не станемо U2, але Бог визволив
наші душі і дарує нам радість через працю, – наголосив рокер. – Коли хтось говорить,
що щось втрачає, завжди корисно зрозуміти те,
що він водночас отримав, бо інакше враховуватиме лише один бік медалі».
Музикант додав, що свідчення віри ставить
гурт у невигідне становище у світі музичного
бізнесу, і тому йому з друзями часто потрібно
працювати вдвічі більше, ніж іншим. «Попри
це, – зазначив він, – ми навчилися прямувати
своїм мистецьким шляхом, не відвертаючись на
те, що відбувається (або не відбувається) навколо нас. І якщо сьогодні подивитися на те, чим є
гурт The Sun і скільки добра було зроблено завдяки нашому вибору, скільки життів змінилося
й відродилося завдяки нашій музиці, то я можу
запевнити, що нам справді нічого не бракує».
Джерело: Католицький оглядач, vaticannews.va
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

БУДУЙМО ЖИТТЯ
ДОБРОМ, КРАСОЮ
І ПРАВДОЮ!

Бесіда з письменником о. Йосифом Будаєм, ЧСВВ

– Отче Йосифе, перед навчальним роком побесідуємо
з Вами про засади, на яких
можна закласти й збудувати щасливе подружнє, чернече чи просто вільне життя в Бозі. Формується воно,
як знаємо, ще в лоні матері,
але ми почнемо зі школи.
Які найяскравіші моменти
зі свого шкільного життя
пам’ятаєте?
Найбільше я любив уроки трудового навчання й фізкультури,
бо до них не треба було готуватися (сміється – прим. автора).
Також дуже мені пощастило з
класним керівником (з 4-го по 8-й
клас). Марія Іванівна стала для
мене другою мамою. Одна мама
була вдома, а друга – у школі. Це
мало велике значення для мене
як дитини. В одному селі в перший клас пішло семеро дітей, а
наступного року – тридцять двоє,
і батьки хотіли, щоб першою
вчителькою для їхніх дітей була

40

Марія Іванівна. Коли ми дорослішаємо, то краще розуміємо, яке
велике значення для нас мають
шкільні наставники, особливо
якщо вони були чесними, розумними і добрими людьми.
Була в моїй школі також учителька, якої ми всі дуже боялися.
Щопонеділка вся школа збиралася на лінійку і всіх, хто в неділю
ходив до церкви, вона дуже сварила, а декому й більше діставалося. Однак коли вчителька була
напідпитку, то змушувала весь
клас на початку заняття читати
«Отче наш». Кажуть, що людина,
коли вип’є, є правдивою. Можливо, і та вчителька не була аж
такою великою атеїсткою, але в
ті нелегкі часи на вчителів дуже
тиснули «зверху».
Ще мені трохи подобалася
німецька мова. Та тут заслуга
була не вчителя, а моєї двоюрідної сестри Люби, на рік старшої
від мене. Вона дуже любила німецьку, і коли ми пасли корови,
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то вона багато говорила понімецьки, навіть пісні співала. І
це було якоюсь заохотою більше
навчитися цієї мови. Добрий приклад завжди притягує. А взагалі
я найбільше любив канікули.
– Як місіонер, душпастир,
автор і упорядник понад
тридцяти книг загальним
накладом двісті тисяч примірників, поділіться своїм досвідом пізнавання Бога через
красу створеного світу.
Одного разу мої нові знайомі приїхали з Одеси до Львова.
І я на два дні вирушив із ними
в Карпати (Яремче, Івано-Франківськ, скелі Довбуша). Мандруючи, вони не припиняли захоплюватись побаченим і говорили:
«У вас тут така краса, а ви чогось
їдете до нас на курорт! Та кращого
курорту у світі, як Карпати, ніде
немає!». Напевно, у тому й таємниця краси, що кожний куточок
земної кулі є різний, по-своєму
цікавий, неповторний. І люди посвоєму його цінують, люблять. Уявіть собі, що ввесь світ однаковий,
хоч і найкращий, який би нудний
вигляд він мав. Часто ми дивимося тільки вниз, під ноги, у землю.
Варто більше споглядати всесвіт.
Захоплююся тими людьми, які зауважують білі хмарки на небі або
рахують зорі вночі.
У період мого священицького
служіння в Ялті при парафії була
сестра монахиня Павла. Інколи
ми з нею ходили в гори по ягоди,
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гриби чи назривати лаванди,
галузок винограду, які вона передавала співсестрам до Львова.
Сестра постійно звертала мою
увагу: «Отче, дивіться, яка гарна
квітка, який прекрасний краєвид
у горах, на морі». На небі вона
зауважувала білі хмариночки у
вигляді ангела, замку. Словом, я
почав бачити те, на що раніше не
звертав уваги.
Або візьмімо до прикладу красу архітектури. Яка чудова церква є в с. Малечковичі, що біля
Львова: усередині вона прикрашена мозаїкою! Такий неповторний храм є й на Тернопільщині.
Краса – довкола нас, на кожному
кроці, тільки треба вміти її бачити й насолоджуватися нею, дякуючи Богові.
– А як, на Вашу думку, привернути увагу дітей і батьків, тотально задивлених у
телефони і комп’ютери, до
прекрасного, доброго, правдивого – до реального?
Якось в інтернеті я натрапив
на один ролик, у ньому йшлося
про хлопця, який хотів, щоб його
місто було охайне й чисте. Він
щодня, як на працю, ішов і прибирав вулиці. Спочатку на нього
дивилися, як на дивака, і сміялися. Але за кілька років дехто
почав дивитися по-іншому, його
ставили за приклад дітям у школі. Згодом містяни перестали викидати сміття будь-де, а хлопця
нагородили.

№ 8 (303) МІСІОНАР ВЕРЕСЕНЬ 2018

ВІРА Й КУЛЬТУРА
Коли я служив в армії в Прибалтиці, то часто чув різні історії,
як місцеві народи ставляться до
своїх осель і довкілля. Щороку
вони влаштовують змагання на
найкращий будинок, найкращу
вулицю.
Мій знайомий працює на митниці. Розповідає, як наші люди,
що дуже вже хочуть у Європу, поводять себе на кордоні. На польському боці чемні, як «цизорики»,
бо поляки не панькаються – за
кожне порушення – штраф або
депортація. А тільки переїдуть
на українську землю – усе можна
робити, і нумо сміття викидати
через вікна, а що найгірше – загиджують нашу солов’їну мову
поганими словами, матюками.
А діточки це чують і собі повторю
ють. А що далі?
– На красі, добрі і правді
можна побудувати щасливе
життя. Це ще діє в сьогоднішніх реаліях чи вже залишилося тільки в книжках?
Є відома історія, коли до Сократа прийшов чоловік і сказав:
– Ти знаєш, що говорить про
тебе твій друг?
Сократ відповів йому:
– Перш ніж сказати мені цю
новину, просій її через три сита.
Перше – це сито правди. Ти впевнений у правдивості того, що мені
зараз скажеш?
– Ну, я чув це від інших.
– Ось бачиш, ти невпевнений.
Друге сито – це сито добра. Ця

WWW.MISIONAR.IN.UA

43

ВІРА Й КУЛЬТУРА
новина потішить мене, стане для
мене приємною?
– Зовсім ні.
– І, нарешті, третє сито – сито
користі. Чи буде ця новина корисною?
– Сумніваюся.
– Ось бачиш, ти хочеш розповісти мені новину, у якій немає
правди й добра, до того ж вона
марна. Навіщо її тоді говорити?
Це приклад до теми побудови
теплих людських стосунків.
Стосовно родинного щастя, то
в моєму житті був один випадок.
Запросила мене парафіянка в
м. Кам’янець-Подільський у неділю на обід з нагоди приїзду її донечки з онуком. Коли після обіду
всі розійшлися, я почав розмовляти з молодою мамою про виховання дітей. «Я ще ніколи, отче
Йосифе, свого одинадцятилітнього Сергійка не сварила й не била.
Ми з ним ще з пелюшок подружилися. Зробить він якусь помилочку – я зразу нічого не кажу, бо
можу бути емоційно неготовою.
А коли сидимо ввечері за столом,
я йому лагідно скажу, що він сьогодні маленькій сусідці Оксанці
пожалів машинку. “Мамо, я завтра всі свої іграшки винесу, щоб
Оксанка гралася”. Деколи і я
щось не так зроблю. “Мамо, а ти
сьогодні негарно вчинила. Сусідка просила, а ти сказала, що не
маємо”. – “Вибач, Сергійку, я більше так не буду робити”. Я його виховую, і він – мене. Я його не кар-
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таю, і син поблажливий до мене.
Якби я підняла на нього руку, син
не зрозумів би…» Ось такий приклад стосунків у сім’ї, яка знає, на
чім будувати життя.
– Ваші побажання учням,
студентам, батькам, учителям і викладачам.
Дітям і студентам свої побажання висловлю віршем Наталії
Назар (молода вчителька, яка померла від онкологічного захворювання) «Два крила»:
Що то за цікава штука?
Це не казка – це наука.
Дивний справді Божий світ,
Тож вивчай його як слід.
Ти дізнаєшся про гори,
Чому Чорним зветься море,
Чому осінь і зима
І чому дощу нема…
Що таке Нептун, Уран,
Гейзер, айсберг і вулкан,
Де є Альпи, де Карпати
(Досить тільки карту взяти).
І чому це гострі скелі,
Чому кактуси в пустелі,
І чому у нас банани
Не ростуть, хоч тепле літо,
Чому солоні океани…
Але знаєш, взагалі-то
Я не буду говорити.
Це чудово, це не мука –
Світ цікавого відкрити!
Географія – наука.
Тож – у мандри. Радо вчити!
Розмовляв о. Христофор Ганинець, ЧСВВ
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ПРО ГІДНІСТЬ І ПОКЛИКАННЯ
ЖІНКИ У СВІТЛІ ВЧЕННЯ
ІВАНА ПАВЛА ІІ
Галина КРИШТАЛЬ,
доктор моральної теології,
викладач українських семінарій
та богословських закладів

«Жіноче питання» охоплює
коло проблем, які пов’язані з позицією жінки в сім’ї та суспільстві,
із захистом її гідності та прав, із
пошуками шляхів звільнення від
пригноблення та дискримінації в
здобутті освіти, роботи, у зайнятті
провідного становища в суспільно-політичній площині.
Іван Павло ІІ був свідомий
тих чинників, які на всіх географічних широтах ускладнювали
життєвий шлях жінки, не дозволяючи їй бути вповні собою й
позбавляючи людство справжніх
духовних багатств. Він бачив,
як дедалі сильніше представниці прекрасної статі боролися за
свої права. З одного боку, Папа
схвалював зусилля жінок, які
присвятили себе захисту власної гідності, борячись за основні
суспільні, економічні і політичні
права, і які розпочали цю відважну ініціативу тоді, коли це
вважали ознакою відсутності жі-
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ночності, виявом ексгібіціонізму і
навіть гріхом. З другого боку, він
помічав поширення радикальних
феміністичних ідей і те, як багато жінок в ім’я визволення з-під
статевої дискримінації та рівності присвоювало собі чоловічі
атрибути, як під гаслами «свободи», «визволення», «сучасності»,
«толерантності» і «поступовості»
узаконювалося те, що руйнувало
їхню достойність. У своєму посланні про гідність і покликання
жінки понтифік наголошував на
тому, що справедливий протест
проти чоловічого «панування» в
жодному разі не може вести до
«маскулінізації» жінки; вона не
повинна присвоювати собі чоловічі властивості, оскільки не реалізує себе таким чином, а лише
втратить і викривить те, що становить її справжнє багатство.
Папа переймався тим, що нерозуміння свого дару жіноцтва
багатьох веде на хибні шляхи.
Водночас він намагався зрозуміти й пояснити таке наполегливе прагнення до визволення.
В інтерв’ю з Вітторіо Мессорі
Іван Павло ІІ зауважив, що поява в ліберальних суспільствах
феміністичних рухів є реакцією
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на відсутність належної поваги.
На жаль, констатував Папа, у
нашій цивілізації жінка стала
передовсім «предметом ужитку».
Гендерна дискримінація в багатьох площинах була болючою
проблемою впродовж століть,
яка врешті визріла, щоб вибухнути. Факт, що жінки підняли
голос і почали говорити про рівноправність з чоловіками, почали відвойовувати своє місце і
роль у суспільстві, Папа інтерпретував як «знак часу». Загалом поняття «знак часу» має біблійне походження й переважно
означало події, які звіщали надходження месіанських часів та
спасенну ініціативу Бога стосовно людства. До церковного обігу
його ввів Іван ХХІІІ в енцикліці
«Pacem in terris», у якій «знаком
часу» назвав господарчий та суспільний розвиток робітничого
класу, участь жінок у громадському житті, процеси деколонізації та широко обговорювані
права людини. Відтоді таким
формулюванням часто оперують
отці ІІ Ватиканського собору, а
також Павло VI та Іван Павло
ІІ. На загал його використовують
для окреслення всіх подій, явищ,
процесів і розвиткових тенденцій (не завжди позитивних), які
характерні для визначеного історичного періоду і є викликом
для етично-суспільних дій. «Знаки часу» вірянин сприймає як
особливий Божий заклик. Католицька церква бачить своїм завданням розуміти ці знаки часу
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у світлі Євангелія й доносити до
сучасної людини зрозумілою їй
мовою депозит віри і моралі.
Добрих три десятиліття минуло відтоді, як Іван Павло ІІ говорив про всі згадані види дискримінації жінок. Відбулося багато
змін на краще, проте до сьогодні
такі явища, як порнографія, проституція і торгівля жінками не
зникли. Отже, «жіноче питання»
й далі актуальне в глобальному
контексті.
Проблему Папа бачив не в
тому, що жінки почали боротися за рівноправність, а в тому, що
ідеї радикального фемінізму були
пов’язанні з філософським атеїзмом. Саме атеїзм створив ідеальну атмосферу для утвердження й
розвитку фемінізму, що заперечує
правду про людину та принципи
свободи, справедливості і любові.
Усе це, несене на хвилі сексуальної революції, давало не завжди
позитивні результати для жінок
зокрема та для суспільств загалом
(вільні статеві стосунки, легалізація абортів чи масове застосування
контрацепції лише сприяє утриваленню утилітарної ментальності).
Оскільки нині погляди на місце жінки в соціумі значно змінилися, церква також потребує
глибшого аналізу та вивчення
цього питання. Цей «знак часу» є
справді викликом для католицької церкви, щоб зробити свій внесок у справу захисту гідності та
прав жінки, розглядаючи їх у
світлі Божого Слова. У церковній
історії є, на жаль, багато прикла№ 8 (303) МІСІОНАР ВЕРЕСЕНЬ 2018
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дів невідповідного ставлення до
жінок. У «Листі до жінок» Папа
про це згадав та висловив свій
щирий жаль із цього приводу.
Відтак закликав до того, щоб цей
жаль був стимулом для церкви до
віднови вірності Євангелії, тобто
до визволення жінок з будь-яких
форм утиску й домінування.
Є підстава говорити про «християнський фемінізм» у вченні
Івана Павла ІІ, адже він указував на зразок Христа, який із відкритістю, повагою, розумінням та
сердечністю ставився до жінок,
долаючи чинні натоді норми. Ісус
поважав їхню гідність, дану Богом від самого початку. Майже за
кожної нагоди Папа Іван Павло
ІІ повертався до цього біблійного «початку». Він уважав, що в
роздумах про достойність і покликання жінки ця правда про лю-
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дину є вихідним пунктом.
У текстах про створення
людини Богом на Його
образ і подобу Іван Павло ІІ віднаходить основу
гідності жінки: вона покликана бути «поміччю»
для чоловіка в плані буття людиною, реалізує себе
як особа в самодаруванні
в любові та по-особливому
близька до таємниці життя через покликання до
материнства.
Іван Павло ІІ нагадав
про те, що Бог винятковим способом підкреслив
гідність жінки у своєму
плані спасіння: Марія –
Мати Ісуса Христа, Божа Мати.
Папа ставить Її за взірець і через Неї намагається подивитися
на покликання кожної жінки.
На його думку, приклад Марії
засвідчує велику повагу Бога до
жінки. Таким чином, усі форми
дискримінації не мають жодних
теоретичних підстав, а Марія є
взірцем повного розквіту покликання жінки.
Іван Павло ІІ заохочував використовувати особливі дари жіночої природи не лише у вузькому колі подружжя та родини,
а й у суспільній та політичній
площинах. Духовна сила жінки пов’язана з усвідомленням,
що Бог по-особливому довіряє їй
людину. Усім своїм нутром вона
приймає таємницю особи. Це наближення до самих джерел таємниці буття є причиною того, що
№ 8 (303) МІСІОНАР ВЕРЕСЕНЬ 2018
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жінка більше, ніж чоловік, бачить людину, бо дивиться серцем,
а тому може зробити великий
внесок у суспільне життя. Папа
вважає, що завдяки якостям жіночої особистості різні суспільні
проблеми можуть бути розв’язані
з турботою про гуманістичні цінності, невід’ємні від «цивілізації
любові», якої дуже потребує сучасний світ. Маючи чутливість до
людини, жінка повинна берегти
суспільство від агресивного, поширеного нині вірусу деградації
та насильства. Саме до неї тягнеться жива надія людства.
Іван Павло ІІ був новатором у
багатьох питаннях, як-от у схваленні участі жінки в церковному
житті. Однак у справі допуску до
священства він притримувався
вчення Святого Письма і традиції. У цій сфері шлях жінки не
такий, як у чоловіка, що аж ніяк
не означає гірший чи менш вартісний. Просто вони отримали
від Бога різні місії. Святійший
отець, як завжди, поважав відмінність їхніх дарів і цінував
компліментарність, тобто взаємодоповнюваність чоловіка та
жінки в різних завданнях. Він
навчав, що жінка, безсумнівно,
покликана відіграти специфічну, гідну і суттєву роль у місії
церкви. Беручи участь, як і всі
вірні, у священстві, царськості та
пророчій місії Христа, вона виражає специфічні аспекти, що відповідають її природі. Саме тому
отримує харизми, що дозволяють їй виконати свою місію. ЖінWWW.MISIONAR.IN.UA

ці Папа приписує виховні завдання в катехитичних школах,
душпастирських
інституціях.
В усім, що стосується прийняття,
зрозуміння та передання Божого Слова шляхом наукових досліджень і навчання богослов’я,
може вповні виявитися «геній
жінки».
Жінка не може служити таїнств у церкві, проте може приготувати до них людину, наприклад через катехизацію.
Чутлива до людини, вона може
бачити потреби інших і приходити на допомогу. Тому місії та харитативна діяльність є площиною, де жінка може реалізувати
себе в служінні Богу і людям.
Коли Папа промовляв «до сердець і умів всіх жінок», він звертався до натхненного джерела
Слова Божого. Це надає його словам позачасової вартості. Тому
заглиблення в науку понтифіка
може бути вельми корисним для
сучасної жінки, яка потребує переосмислення своєї сутності, походження і покликання.
Святий Папа Іван Павло ІІ
ставить перед кожною жінкою завдання відкрити ті дари, які Творець і Відкупитель доручає їй.
КОЖНА ВІД «ПОЧАТКУ» ДІСТАЄ В СПАДЩИНУ ГІДНІСТЬ
ОСОБИ САМЕ ЯК ЖІНКА. Ісус
із Назарета підтверджує цю гідність, нагадує про неї, відновлює
її, наповнює змістом Євангелія і
Відкуплення, задля якого був посланий у цей світ.
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ОТЕЦЬ СОФРОН
ЯЦИКІВ (ЧСВВ).

ДОРОГОЮ ПРАВДИ, ДОБРА І ЛЮБОВІ
Про нього варто пам’ятати, учитися від нього,
слухати його слово, удивлятися в його світлий погляд.
Він – монах-аскет, але водночас тричі поспіль
отримував звання «Людина року» в місті Дрогобичі.
Священик, монах-василіянин о. Софрон Яциків.

У вересні минає чотири роки
з дня його відходу у вічність, але
спадщина о. Софрона ще не вповні
вивчена, досліджена й оцінена.
Симеон Яциків народився
8 березня 1944 року в с. Мости
Городоцького району в багатодітній сім’ї Андрія та Юлії.
Усім вісьмом дітям батьки дали
християнське виховання, а своїм добрим прикладом заохотили їх до глибоко релігійного та
національно свідомого життя.
Попри складні політичні обставини жоден із дітей сім’ї Яциків
не був піонером чи комсомольцем, а вся родина брала активну участь у житті підпільної
УГКЦ. Батько був громадським
діячем місцевої «Просвіти», а
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мати – ревнителькою Апостольства молитви.
Із дитинства Симеон мав лагідну, благородну вдачу, хотів
стати священиком. Але потім
була військова служба в Іркутській області, навчання й токарська робота на підприємствах
Львова. Згодом Симеон вступив
до чину Святого Василія Великого, прийнявши ім’я Софрон.
Вічні обіти склав 3 жовтня 1976
року. В умовах підпільної церкви
він навчався в доктора філософії
та теології професора о. Єроніма Тимчука (ЧСВВ), у викладачів о. Дам’яна Богуна, о. Макарія Греня, о. Антона Ключика,
о. Йосипа Риделя, о. Дам’яна
Сироїда, о. Антонія Масюка,
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о. Володимира Палчинського.
Водночас багато додатково вчився, любив книги і журнали, вишукував у них усілякі цікавинки, особливо про досягнення в
галузях науки, медицини, освіти, культури, літератури.
Священицькі свячення прийняв із рук владики Софрона
(Дмитерка) 27 жовтня 1991 року
в Івано-Франківську, у церкві
Христа Царя. Опісля отець Софрон був призначений на служіння в Дрогобич, до зруйнованих натоді храму і монастиря
Святих апостолів Петра і Павла. Варто додати, що священик
займався відновленням споруд
разом з ігуменом о. Лаврентієм
(Любомиром Івасечком).
Упродовж 1992–2014 рр. ієромонах Софрон виконував душпастирське служіння в парафії
Вознесіння Господнього м. Дрогобича, був капеланом Дрогобицької міськрайонної «Просвіти», постійно працював зі студентською
молоддю в коледжах міста. Упродовж багатьох років щонеділі в
ефірі ТРК «Алсет», а також у передачах радіо «Франкова земля»
звучали його проповіді.
У Дрогобичі отець поринув
у просвітницьку та душпастирську діяльність: викладав
християнську етику в місцевих
навчальних закладах, співпрацював із громадськими організаціями.
WWW.MISIONAR.IN.UA

Тоді виникла потреба заснувати нову парафію й побудувати
церкву. Стараннями о. Софрона, за підтримки громади Дрогобича й отців василіян постав
храм Вознесіння Господнього.
Парафія під проводом доброго
пастиря о. Софрона розквітала: тут розпочалася катехизація, було створено Апостольство
молитви, Марійську дружину,
проводили реколекції та прощі.
Отець Софрон завжди багато молився, й одну вервицю на
день він жертвував за свою парафію і людей.
До всього він був капеланом
та активним діячем місцевої
«Просвіти». «Його самовіддана
просвітянська праця достойна
якнайвищої дяки й хвали», –
згадують учасники товариства.
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Отець Софрон усіляко долучався до різноманітних культурних
акцій, приносив у них дух віри
й молитви. Зокрема, 2012 року,
у 21-шу річницю перепоховання
невинних жертв тюрем – українських синів і дочок, – отець
Софрон разом із духівництвом
та містянами спільно помолилися за душі невинно убієнних.
Отці відслужили панахиду,
після чого окропили братські
могили й промовили короткі
проповіді. Отець Софрон наголосив, як важливо залишатися
християнином у будь-яких умовах: «Будьмо сильними, борімося проти зла та насильства
любов’ю і милосердям».
Варто додати, що о. Софрон
Яциків був надзвичайно аскетичним монахом. Про це згадують його рідні. Носив скромний
одяг, часом взуття було протерте до дірок, а якщо йому купували щось нове, то віддавав це
убогим. Коли йому робили зауваження із цього приводу, він
відповідав, що є монахом і що
духовне вище за матеріальне.
Отець Софрон (Симеон) Яциків упокоївся в Господі 25 вересня 2014 року в м. Дрогобичі
на 71-му році життя, 47-му чернечого покликання, 23-му священнослужіння.
Некрологи й статті, що опублікували ЗМІ, показують його
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як людину, що присвятила своє
життя Богові, Україні і народові, пройшла гідно свій шлях і заслужила високе пошанування.
«Дрогобич втратив надзвичайно шляхетну, активну людину – жертовного духівника,
українського патріота, просвітянина, життєлюба. Отця Софрона знали всі й глибоко поважали його. Тому так численно
прийшли, щоб провести його в
останню дорогу, помолитися за
упокій душі».
«Його проповіді, виступи завжди були тісно пов’язані з проблемами, які переживав наш
народ, з історією України, допомагали людям пізнати правду,
щоб стати вільними».
Поховали ієромонаха Софрона біля церкви, яку він будував
разом із парафіянами і в якій
служив до останніх днів свого життя. У спогадах про свого
духовного провідника дрогобицькі просвітяни написали:
«Мало сказати “подвижник” –
достоту біблійний праведник.
Увесь у молитві, у проповідях,
у християнській благочинності. Ушановуймо і його – одного
з найсумлінніших будівничих
України – незабутню пам’ять
нашими молитвами».
Підготувала Уляна Стеців-Тимчук,
церква Святого Андрія, м. Львів
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!
ВІТАЄМО
ПОБРАТИМА
ОТЦІВ ВАСИЛІЯН

ПЕТРА
ШКРАБ’ЮКА
ІЗ 75-ЛІТТЯМ!
Шкраб’юк Петро Васильович, доцент кафедри зарубiжної
преси та iнформацiї, доктор історичних наук
Наукові інтереси: політична і
духовна історія України

БІОГРАФІЯ
Петро Шкраб’юк народився
2 серпня 1943 в селі Пужники
теперішньої Івано-Франківської
області.
Після школи працював коректо
ром районної газети в містечку Оти
нії нині Коломийського району
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на Прикарпатті, потім – редактором щойно організованого районного
радіомовлення.
Три роки, з 1962 по 1965, служив у війську – спершу в Бердичеві,
потім в Угорщині.
1969 року закінчив факультет журналістики Львівського
університету імені І. Франка. Один рік працював редактором
університетської газети і три – асистентом на факультеті журналістики.
Готував кандидатську дисертацію «Журнал “Всесвіт” як тип видання».
Проте наприкінці грудня 1973 року за нібито «притуплення політичної
пильності» був змушений покинути викладацьку й наукову працю,
отримавши сувору партійну догану із занесенням в особову справу.
Петро Шкраб’юк перейшов на роботу в обласну молодіжну газету у
Львові, де завідував відділом листів, масової роботи і прес-контролю.
Опісля п’ять літ, з 1978 по 1987, працював кореспондентом республіканського науково-популярного журналу «Наука і суспільство» в
Західному науковому центрі АН УРСР.
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11 червня 1987 року Петро Шкарб’юк перейшов на роботу в Інститут
суспільних наук АН УРСР (від 1990-го – Інститут українознавства імені
І. Крип’якевича НАН України). 17 червня 1994 року захистив кандидатську дисертацію «Михайло Павлик і Радикальна партія», а 25 грудня
2007 року – докторську: «Монаший Чин Отців Василіян у суспільнокультурному житті України». Нині – старший науковий співробітник
відділу нової історії України Інституту українознавства імені
І. Крип’якевича НАН України і за сумісництвом – викладач кафедри
зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету
імені І. Франка. Читає спецкурс «Українці у світовій культурі».

ПУБЛІКАЦІЇ
Основні видання:
1. Шкраб’юк П. Виноградник Господній: історія життя о. д-ра
Йосифа Кладочного / П. Шкраб’юк. – Львів : Місіонер, 1995. – 280 с.
2. Шкраб’юк П. Попід Золоті Ворота: шість елегій про родину
Калинців / П. Шкраб’юк. – Львів : Місіонер, 1997. – 519 с.
3. Шкраб’юк П. Крехів: дороги земні і небесні / П. Шкраб’юк. –
Львів : Місіонер, 2002. – 414 с.
4. Шкраб’юк П. Монаший Чин отців василіян у національному житті України / П. Шкраб’юк. – Львів : Місіонер, 2005. – 439 с.
5. Шкраб’юк П. Сто кроків до Храму: невідоме про відоме /
П. Шкраб’юк. – Львів : Українські технології, 2008. – 435 с. (друге видання – 2014 р.).
6. Шкраб’юк П. Голоси нічні і денні: на Радіо «Незалежність» /
П. Шкраб’юк. – Львів : Українські технології, 2009. – 225 с.
7. Шкраб’юк П. Наріжний камінь Маркіяна: статті, есеї, вірші
/ П. Шкраб’юк. – Львів, 2012. – 142 с. [Бібліотека Шашкевичіани:
Нова серія. 11 (16)].
8. Шкраб’юк П. Ми, українські радикали… (Михайло Павлик
і Радикальна партія) / П. Шкраб’юк. – Львів, 2012. – 192 с.
9. Шкраб’юк П. В мінливім дзеркалі кохання: енциклопедія любові / П. Шкраб’юк. – Львів : Українські технології, 2012. – 352 с.
10. Шкраб’юк П. Імена близькі й далекі: Україна в
національному і світовому вимірах / П. Шкраб’юк. – Львів,
2013. – 412 с.
11. Шкраб’юк П. Історії, прожиті тричі: події, документи,
спогади / П. Шкраб’юк. – Львів : Українські технології, 2015. –
444 с.
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КРОСВОРД «СОЛОМОН»
(виберіть слово та вставте в кросворд)

Підготувала Леся ШТИКАЛО

С О Л О М О Н

3 ЛІТЕРИ: МОР, ОСТ.
4 ЛІТЕРИ: АЙВА, ДИВО, КРОК, СОЛЬ.
5 ЛІТЕР: АЛИЧА, КАЗКА, КАКАО, КРЕДО, МАРТА, МІСТО, ОЗЕРО, ОКУНЬ, ОЛОВО, ОТАВА.
6 ЛІТЕР: АМАДЕЙ, БЕРЕЗА, ГУРТОК, ДНІПРО, ЗНАННЯ, ЇМОСТЬ, КИМВАЛ, НОВИНА, ПІДМЕТ,
РЕГЕНТ, СВІТЛО, СОКАЛЬ.
7 ЛІТЕР: ДОВІДКА, ПОЧАТОК, СОСЕНКО.
8 ЛІТЕР: БОГОСЛОВ, БОТАНІКА, ВЕРЕСЕНЬ, ДРОГОБИЧ, КАЛЕНДАР, КАМЕРТОН, КРОСВОРД,
СВІТЛИНА.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЛИПНІ – СЕРПНІ 2018 РОКУ:
Горизонтально: 1. Єва. 5. Володимир. 7. Слово. 8. Петро. 12. Молодь. 13. Срібло. 14. Дитина.
15. Дорога. 18. Краса. 19. Згода. 21. Чорногора. 22. Дяк.
Вертикально: 2. Вода. 3. Колос. 4. Життя. 6. Провина. 9. Релігія. 10. Борис. 11. Тіара. 16. Народ.
17. Добро. 20. Доля.
ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЛИПНІ – СЕРПНІ 2018 РОКУ НАДІСЛАЛИ:
ТИНДИК Оксана і ТИНДИК Богдан, м. Судова Вишня, Мостиський р-н, Львівська обл.
ТИТОВА Марія, м. Івано-Франківськ
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НОВИНКИ ВИДАВНИЦТВА «МIСIОНЕР»
ПРОБУДИЛИСЬ СЕРЕД НОЧІ,
АБО ПРЕОБРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКЕ
Петро Шкраб’юк
Книга ця і релігійна, і світська. Насамперед – світська. Бо її (але не з погляду богослова) написав автор світський – письменник і науковець, якого
хвилюють проблеми сучасної секуляризації, глобалізації, уніфікації, маніпулятивної інформації та супутні світові виклики-загрози. Як зберегти в
цих умовах живу та цілісну душу, а заодно й національну ідентичність? Відповідь єдина – в опорі на віру, на Бога й вічні християнські цінності.
Саме про це – на численних прикладах тих, хто преобразився, навернувся (повернувся) до Господа, відновив образ і подобу Божу, – розповідає книга. У цьому її цінність та унікальність.
ISBN: 978-966-658-412-3, 248 с., 120 грн

ВИХОВАННЯ СЕРЦЯ –
ШЛЯХ О. ЄРЕМІЇ ЛОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ
Фотоальбом в інтерактивній формі розповідає про основні події
життя й діяльності відомого василіянського священика-місіонера Єремії
Ломницького, ЧСВВ. Усього 28 запитань та відповідей, підібрані за тематикою й проілюстровані фотографіями, легко й невимушено розкривають цікаву історію цієї непересічної постаті українського духовного життя зламу ХІХ–ХХ ст. Видання призначене для широкого кола читачів і має
метою донесення біографічної інформації про отця Єремію та його шлях
наслідування Христа.
ISBN: 978-966-658-421-5, 88 с., 70 грн

ПРАВДИВІ ОПОВІДІ
ПРО ОТЦЯ КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО
Любов Відута
Книжка дитячої письменниці Любові Відути розповідає про слугу Божого отця Кирила Селецького, організатора першого дитячого садочка в
Галичині, творця оригінальної українськомовної читанки для дітей. У виданні зібрані авторські розповіді, які будуть цікавими малим читачам.
Дія в оповіданнях відбувається на Різдво. Авторка запрошує кожного в
цікаву подорож світом різдвяних українських традицій.
Запропоноване літературно-художнє видання призначене для дітей
молодшого шкільного віку. Авторка щиро вдячна за розповіді, зібрані
й люб’язно надані сестрами св. Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії c. Маркіяною Василишин та с. Марією Шершень. Особлива подяка за
всебічну підтримку й активну участь у виданні книги с. Романі Мусенко.
ISBN: 978-966-658-420-8, 72 с., 40 грн

ІЗ ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
ЗВЕРТАТИСЯ НА АДРЕСУ:

тел.: 0952602157,
0968267791,
(032) 255-46-45
http: www.missioner.com.ua
e-mail: redakzia@missioner.com.ua

вул. Б. Хмельницького, 40
м. Львів 79019

Краса – і тільки,
трішечки краси,
душі нічого
більше не потрібно.
Л. КОСТЕНКО

НЕ СПАЛЮЙТЕ СУХОСТІЙ ТА ОПАЛЕ ЛИСТЯ!

