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ПАПА ФРАНЦИСК:
Життя – це час, 

щоби любити, 
а не володіти!



2 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
ГЛАВА УГКЦ СВЯТОСЛАВ ШЕВЧУК ОСВЯТИТЬ ХРАМ 

У ВІФБС (ЛЬВІВ – БРЮХОВИЧІ)!
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ЗМІСТ

ЛЮБИТИ ЯК ДИХАТИ
ЖИТТЯ – ЦЕ ЧАС, ЩОБИ ЛЮБИТИ, А НЕ ВОЛОДІТИ!

Папа Франциск

Слава Ісусу Христу! Дорогі читачі! Останній цьогорічний номер 
присвячуємо вічній темі любові до ближнього. Мир в усьому світі – чи 
здійсненна ця місія? Чи взагалі є якісь досягнення в її реалізації?..

Грудневий «Місіонар», зокрема, нагадує про голодомор – акт усеохопної 
людиноненависті, спрямований на те, щоб зламати дух українського 
народу, зробити його сліпим, німим, позбавити обличчя, зробити елементом 
системи, гвинтиком величезної тоталітарної машини. Ми приносимо квіти до 
меморіалів пам’яті, але, відійшовши, швидко забуваємо…

Сьогодні людство загалом і українці зокрема навіть не помічають, як 
близько підкралася небезпека загибелі. І річ тут навіть не в зовнішній, явній 
агресії, як-от війна чи будь-який інший терор. Справжня загроза таїться глибше, 
і розпізнати її важко. Споживацьке ставлення до всього в цьому світі, бажання 
наживи, культ матеріальних цінностей – ось що вбиває людство. «Візьми від 
життя все!», «Думай найперше про себе!», «Життя заради задоволення» – це 
гасла сучасності, які бачимо повсюди. Саме такі, невинні, на перший погляд, 
орієнтири призводять до тяжких глобальних наслідків.

Пріоритети зміщені і зовсім не в бік потреб більшості людей. 
Занепокоєння таким станом речей не раз звучало в проповідях Папи 
Франциска: «Сьогодні багатства світу зосереджені в руках небагатьох, 
тоді як злидні й страждання є долею більшості. Якщо на землі є голод, 
то не тому, що бракує поживи! Більше того, через вимоги ринку доходить 
іноді до її знищення. Їжу викидають». До цього призводить гординя – мати 
гріхів, вона ж породжує індивідуалізм, егоїзм, ізоляцію від проблем інших. 

«Нам доводилося чути, що “диявол входить через кишеню”: 
спочатку приходить любов до грошей, далі – жага володіння, за нею – 
марнославство, а тоді – гордість», – наголошує понтифік. Він зазначає, 
що звідси походить таке тривожне явище, як «церква без людей», і 
закликає замислитися над його причинами.

На сторінках цього номера ви прочитаєте репортаж про зустріч Папи з 
молоддю. Сподіваємося, що його мудрі думки впадуть плідним зерном у ваші душі. 

Любі брати і сестри в Христі! Учімось любові! Це нелегка наука в 
школі життя, але всім нам до снаги опанувати її. Кличмо Ісуса Христа 
на допомогу, просімо в молитвах зробити нас кращими, добрішими, щоб 
серце билося заради любові, щоб ми дихали нею. Просімо більше не для 
себе, а для ближніх, для світу – і самі станемо щасливими. Пам’ятаймо, що 
найцінніші у світі речі – зовсім не речі насправді. Зігріваймо одне одного 
усмішками, обіймами й надією на краще в прийдешньому році. 
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Ось Серце, що так полюбило нас...
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О Божественне Серце Ісуса! У злу-
ці з тим наміром, з яким Ти на 
землі віддавав славу Богові й тепер 
щоденно віддаєш у пресвятій тайні 
євхаристії, жертвую Тобі через Не-
порочне Серце Пречистої Діви Марії 
всі свої молитви, справи, слова, дум-
ки й витривалість у терпіннях сьо-
годнішнього дня як винагороду за всі 
зневаги, образи і кривди, завдані Тобі.

Жертвую їх особливо за Святій-
шого отця Папу Римського, за святу 
церкву, за навернення грішників та 
у всіх намірах Апостольства мо-
литви, призначених на цей місяць і 
на сьогодні.

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

Святий Йосифе, покровителю 
і заступнику приятелів Ісусового 
Серця, моли Бога за нас!

Святий архангеле Михаїле, свя-
тий Миколаю, святий Володими-
ре, святий Йосафате, заступники 
України, моліть Бога за нас!
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НАМІРИ ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА 2019 РІК

СІЧЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб молодь, особливо в 
Латинській  Америці,  за  прикладом  Пречистої 
Діви Марії відповіла на заклик Господа нести 
світові радість Євангелія.

ЛЮТИЙ
ЗАГАЛЬНИЙ: за великодушне прийняття осіб, 
які стали жертвами торгівлі людьми, примусо-
вої проституції та всякого іншого насильства.

БЕРЕЗЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб християнські спіль-
ноти, особливо ті, які зазнають переслідувань, 
відчували близькість Христа та щоб були по-
шановані їхні права.

КВІТЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: за лікарів та працівників гумані-
тарних місій, що перебувають у зонах бойових 
дій і наражають на небезпеку власне життя 

заради порятунку інших.

ТРАВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ:  щоб  церква  в  Африці 
через діяльність її членів стала закваскою єд-
ності між народами та знаком надії для цього 
континенту.
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ЧЕРВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб священики скромністю і по-
кірністю свого життя активно служили найбіднішим.

ЛИПЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб ті, хто вершить правосуддя, керу-
валися справедливістю та щоб несправедливість, 
яка пронизує увесь світ, не мала останнього слова.

СЕРПЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ:  щоб  сім’ї  завдяки  життю  мо-
литви  і  любові  щораз  більше  ставали  «школами 
зростання людяності».

ВЕРЕСЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб політики, науковці та економісти 
спільно працювали над охороною морів та океанів.

ЖОВТЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ:  щоб  подих  Святого  Духа 
розбудив нову місійну весну церкви.

ЛИСТОПАД
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб на Близькому Сході, де різні 

релігійні спільноти ділять один життєвий простір, 
запанував дух діалогу, зустрічі та примирення.

ГРУДЕНЬ
ЗАГАЛЬНИЙ: щоб усі країни вжили необхідних захо-
дів для забезпечення майбутнього дітей, особливо 
тих, що страждають. 
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МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА ГРУДЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб особи, які беруть участь у служінні віри, знаходи-
ли спільну мову в діалозі із сучасними культурами.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ НА СІЧЕНЬ 2019 РОКУ

Брати зі спільноти Тезе так опи-
сують християнський стан молоді 
в країнах Латинської Америки: 
«Ураховуючи ситуацію, що склала-
ся в різних країнах, молодь Латин-
ської Америки має багато причин, 
щоб бути збентеженою. Але скрізь 
ми зустрічали християн, які праг-
нуть бути “сіллю землі”».

У Мексиці, як і у Гватемалі, 
бути сіллю землі означає хотіти 
працювати заради миру в сус-
пільстві, у якому панує насиль-
ство, незаконний обіг наркотиків. 
Жива народна віра підтверджує 
той факт, що Бог близький до 
всіх, особливо до бідних. Багато 
християн хоче, щоб церква була 
місцем, де приймають кожного, 
де кожен почує те, що сприятиме 
поширенню миру.

На Кубі молоді люди прагнуть 
вирватися з ізоляції. Вони повинні 
відчувати зв’язок зі світом, тому 
попросили нас після повернення 
привітати від них молодь інших 
країн. Для них бути сіллю землі 
означає бажання зберегти надію.

На Гаїті віра в Бога спонукає 
християн бути сіллю землі, не-
зважаючи на величезні трудно-
щі. Це дозволяє їм бачити реаль-
ність у світлі воскресіння. Навіть 
сильний землетрус у 2010 році не 
зміг придушити їхньої віри.

По всій Латинській Америці 
радість переважає, незважаючи 
на труднощі життя, несправед-
ливість, дедалі більший розрив 
між багатими і бідними, хиткість 
становища мігрантів. Це водно-
час і випробування, і стимул. Цю 

СІЧЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб молодь, особливо в Латинській Америці, за прикла-
дом Пречистої Діви Марії відповіла на заклик Господа нести світові радість 
Євангелія.
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радість підкріплює віра в Бога. 
Живучи як брати і сестри, хрис-
тияни допомагають будувати сус-
пільство, закон якого не «Кожен 
сам за себе», а «Солідарність і від-
повідальність одне за одного».

Щоб подолати негативні сус-
пільні явища, необхідно працю-
вати з душами людей, особливо 
молоді, адже від неї великою мі-
рою залежить майбутнє. Про це 
у своїх проповідях багато гово-
рить Папа Франциск. Святійший 
отець заохочує всіх вірних брати-
ся до духовного зцілення молоді.

Понтифік розповів про свою 
зустріч із кількадесятьма мо-
лодими людьми з різних країн. 
Коли він увійшов до зали, то на-
близився до них, щоб привіта-
тися, потиснути руки. «Тільки 
дехто подав мені руку – майже 
всі тримали телефони й казали: 
“Фото, селфі!”. Це їхня дійсність, 
але ніяк не міжособистісний кон-
такт», – зазначив Папа. На його 
думку, ця молодь «не ступає по 
землі». Вона віртуалізована. 
Отож Святійший отець закликає 
діяти: «Ми повинні повернути мо-
лодь на землю, щоб вона торкну-
лася реальності, але не нищачи 
віртуального світу. Віртуальний 
світ добрий, але коли його пере-
творювати на реальність, то він 
зробить так, що люди забудуть 
подати руку, а вітатимуться че-
рез телефони». Важливою про-
блемою Папа вважає й те, що мо-
лодь «позбавлена коріння». Він 

наголошує: треба сприяти його 
відновленню і зміцненню.

Святійший отець застерігає 
й від «духовних хвороб», серед 
яких називає індивідуалізм, ізо-
ляцію та безрезультатність, а 
також від «церкви без людей». 
«Люд Божий – це імунна система 
церкви», – каже він. – Можливо, 
ми замкнулися самі в собі та в на-
шому парафіяльному світі, бо не 
зайнялися всерйоз людьми, які 
є нам довірені». Папа висловлює 
думку, що люди церкви інколи 
стають «невільниками задушли-
вих обмежень та залежності від 
речей, які не характерні для Гос-
пода». Це виявляється, зокрема, 
у тому, що «ми вдовольнилися са-
мими собою й нашими каструля-
ми, а священики часто поглинуті 
щоденними адміністративними 
справами та власними “пережи-
ваннями”». Під «каструлями» він 
розуміє «власне середовище» і 
«малі групи», закриті для інших.

Важливими є також повчання 
Папи Франциска щодо життєво-
го вибору молоді. Про це він гово-
рив восени цього року на зустрічі 
з юними паломниками. Прощу ор-
ганізувала Італійська єпископська 
конференція в рамах підготовки 
до Синоду єпископів, присвячено-
го молоді. Перше запитання з ау-
диторії стосувалися теми шукання 
ідентичності та мрій. Чим керува-
тися, обираючи життєву дорогу? 
Яким уявляємо своє майбутнє? Як 
не боятися мріяти про великі речі?
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Відповідь була така: «Мрії 
важливі. Вони тримають наш 
погляд широким, допомагають 
нам обійняти горизонт, розвива-
ти надію в кожній щоденній дії». 
Понтифік наголосив на тому, що 
«мрії молоді є найважливіши-
ми», немовби «світлими зорями, 
які показують інший шлях для 
людства». І ці «блискучі зорі» є 
скарбом. Їх потрібно очищува-
ти, випробовувати та ділитися 
ними. Необхідно також аналі-
зувати, звідки беруться ці мрії, 
чи є вони великими, чи мізерни-
ми, що вдовольняються найлег-
шим? Може, це прагнення зруч-
ностей? Прагнення спокою, «що 

перетворює сміливого юнака на 
диванного».

«Біблія каже нам, що великі 
мрії – це ті, які спроможні бути 
плідними, сіяти мир і братер-
ство», – зауважує Папа й додає, 
що великі мрії охоплюють інших, 
потребують невичерпного джере-
ла надії, потребують Бога, «щоб 
не перетворитися на міражі чи 
манію всемогутності».

«Мрії молоді трохи лякають 
дорослих. Бо молодь у них да-
леко заходить. Може, тому що 
дорослі перестали мріяти та ри-
зикувати, може, тому що ваші 
бажання ставлять у незручне 
становище їхні життєві вибори. 
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Але не дозвольте викрасти ваші 
мрії», – сказав Святійший отець. 
Він також зауважив, що один 
такий юнак, який свого часу не 
боявся мріяти про велике, не зій-
шов зі свого шляху під намовою 
батька, змінив історію Італії. Це 
був святий Франциск.

«Шукайте добрих учителів, 
здатних допомогти вам зрозуміти 
ваші мрії та зробити їх конкрет-
ними», – додав Папа. Він заохотив 
юнаків і дівчат ставати «вчителя-
ми надії та довіри» для наступних 
поколінь і в жодному разі не боя-
тися. На підтвердження своїх слів 
понтифік процитував слова свято-
го Івана ХХІІІ: «Я не знав жодного 
песиміста, який би довів до кінця 
якусь добру справу».

Далі одна з дівчат поділилася 
думками про вміння розпізнава-
ти, зауваживши, що якось почула 
від викладача, нібито сучасна мо-
лодь не спроможна навіть обрати 
телевізійну передачу, не говоря-
чи вже про створення серйозних 
стосунків на все життя. «Чому 
прагнення створити справжні сто-
сунки, сім’ю сприймають як мен-
шовартісне, чому воно повинно 
підпорядковуватися професійній 
самореалізації?» – запитувала 
вона. Також молода прочанка на-
голосила, що молодь потребує «до-
рослих, які стимулюють».

У відповідь Святійший отець 
зауважив, що справді, коли мрі-
ємо про велике, існує «але», яке 
нас зупиняє, не дає прямувати 
вперед, відбирає свободу. «За-

вжди існує “але”, яке іноді стає 
більшим від нашого вибору та за-
душує його. Тоді свобода руйну-
ється і втрачає свої обіцянки жит-
тя та щастя», – сказав він. Усе це, 
за словами Папи, підштовхує до 
хибного висновку, що «свобода є 
обманом, а щастя не існує».

«Дорога молоде, свобода кож-
ного – це великий дар, який ти 
повинна оберігати, дбати про його 
зростання, розвивати…» – звер-
нувся до аудиторії понтифік. Він 
зазначив, що найвищою свободою 
є свобода любові. Батьки й інші 
дорослі покликані допомагати мо-
лоді зростати в любові, дозрівати в 
ній, а не відкладати її на пізніше.

«У житті на першому місці за-
вжди повинна бути любов, але ота, 
справжня, і потрібно навчитися 
розрізняти, коли йдеться про справ-
жню любов, а коли – про ентузі-
азм», – вів далі Святійший отець. 
Найбільшим ворогом любові є «по-
двійне життя», яке виявляється та-
кож і тоді, коли вдаємо, що не люби-
мо, наприклад з огляду на кар’єру. 
«Любов не терпить половинчастих 
рішень: або все, або нічого».

Як зауважив Наступник свя-
того Петра, задля справжньої лю-
бові варто ризикнути. Але перед 
цим потрібно відповісти на за-
питання: де є моя любов, де є мій 
найбільший скарб? Ісус розповів 
про чоловіка, який усе продав, аби 
придбати цінну перлину. У цьому 
й полягає любов – віддати все.

Третє запитання поставив моло-
дий чоловік, що працює медбратом у 
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сфері паліативної опіки. Він зазна-
чив, що, коли роздумує про віру, 
сумніви перевищують певність, а 
на запитання на зразок «Чому “ве-
ликий і добрий Бог” допускає не-
справедливість у світі, чому бідні 
стільки страждають?» бракує кон-
кретних відповідей. Церква йому 
здається «віддаленою та замкнутою 
у своїх обрядах», а молодь потребує 
«щирого свідчення».

«Не на всі “чому” існує відпо-
відь», – відповів Папа. Ніхто не 
може достеменно сказати, чому 
страждають діти. Ми мо-
жемо лише щось трохи 
прояснити, спогля-
даючи розп’ятого 
Христа та Його 
Матір під хрестом. 
У цьому – дорога, 
аби відчути у сво-
єму серці щось схо-
же на відповідь.

Далі Святійший 
отець зазначив, що пе-
реклад відомої фрази з мо-
литви «Отче наш», що звучить як 
«не введи нас у спокусу», може ви-
датися двозначним. Хіба Бог Отець 
може спокушати нас? Справжнє 
значення цих слів – «не зостав нас 
у спокусі», тобто вбережи від зла, 
звільни від лихих думок.

«Іноді слова, навіть якщо гово-
рять про Бога, зраджують Його 
послання любові», – вів далі 
Папа, переходячи до зауваження 
про те, що деколи пастирі зра-
джують Євангеліє. За його слова-
ми, якщо християнин: чи пастир, 

чи мирянин, чи богопосвячена 
особа – не вмітиме вислухати, то 
не буде спроможним дати відпо-
відь. А іноді буває й так, що таку 
відповідь неможливо вислови-
ти – «її потрібно дати, ризикнув-
ши собою у свідченні».

«Бути християнином – це не жит-
тєвий статус», – зазначив Святійший 
отець, застерігаючи не уподібню-
ватися до фарисея, який молився: 
«Дякую Тобі, Господи, що я христия-
нин і не такий, як оті, що не вірять у 
Тебе». Щоб передавати віру, остан-

ня річ – це слова, починати 
потрібно із свідчення та 

прикладу.
На запитання 

про те, якими очи-
ма дивитися на 
скандали в церк-
ві, Папа заохочує 
замислитися над 

«клерикалізмом», 
що не є провиною 

лише духівництва, але 
стосується всіх, адже це 

викривлення церкви. Говорячи: 
«Церква не дає свідчення», варто 
замислитися, чи можемо скеру-
вати це запитання до себе? Чи 
ми даємо свідчення? Як можна 
критикувати священика, єписко-
па чи іншого християнина, якщо 
сам неспроможний виходити із 
замкненості в собі, щоб свідчити?

«Дорога молоде, остання річ, 
яку хочу сказати: Ісусове послан-
ня, церква без свідчення – це 
лише порожній дим», – підсуму-
вав Святійший отець. 

«Любов 
не терпить 

половинчастих 
рішень: або все, 

або нічого».
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АПОСТОЛЬСТВО МОЛИТВИ 
З ГУЦУЛЬЩИНИ ЗАВІТАЛО 
ДО ЖОВКВИ

Для нас, прочан із Гуцульщини, 
13 і 14 жовтня 2018 року Божого 
були особливими, благодатними: 
ми відвідали Крехівський і Жов-
ківський василіянські монастирі.

У нашій групі були жителі сіл: 
Стопчатів, Яблунів, Середній Бе-
резів, Уторопи, Мишин, Криворів-
ня, що на Косівщині, а також міста 
Коломиї. Організували два тури, 
оскільки кожен мав свої справи й 
не виходило зібратися одного дня.

Й ось, нарешті, ми, ніби малень-
ка парафія, вирушили в путь, щоб 
просити Бога здійснити наші на-
міри, бажання, потреби. Дорогою 
молилися, співали пісні, увесь час 
жертвували нашому Богові. Спо-
чатку поїхали до Крехівського 
монастиря Святого Миколая. Нас 
привітно прийняли ченці на чолі 
з ігуменом о. Іваном Майковичем 
(ЧСВВ). На жаль, ми дуже спізни-
лися, але отці Крехівського монас-
тиря були дуже люб’язні й відпра-
вили для нас ще одну Божественну 
літургію, щоб ми могли бути при-
сутніми на службі Божій і прийня-
ти євхаристію.

Крехівський монастир Святого 
Миколая дуже припав нам до сер-
ця. Розміщений він у мальовничій 
місцевості біля лісу, там є хресна 
дорога і святе джерело. У цьому 

монастирі ми піднесли подячні 
молитви та прохання Господу, зо-
крема й перед чудотворними іко-
нами Верхратської Пресвятої Бого-
родиці і святого Миколая. Дякуємо 
отцю ігумену Іванові Майковичу 
(ЧСВВ) та всій Крехівській спіль-
ноті за гостинність, за цей час, що 
нам приділили, та будемо моли-
тись за ревні покликання до Васи-
ліянського чину і щоб праця його 
отців у Христовому винограднику 
приносила стократні плоди.

Повертаючись із Крехівської 
обителі, ми завітали в Жовків-
ський монастир отців василіян. 
Нас тепло зустріли, гарно приві-
тали й навіть підготували щедру 
трапезу.

У Жовківському монастирі ми 
молилися перед мощами свято-
го Папи Івана Павла ІІ та святого 
мученика Партенія, перед копією 
чудотворної ікони Богородиці Де-
ревнянської.

Особливу вдячність за приді-
лену увагу, привітність і тепло ви-
словлюємо о. Терентієві Довганюку 
(ЧСВВ) – головному провідникові 
Апостольства молитви в Україні 
і нашому землякові (уродженець 
с. Воскресінці на Коломийщині; 
там нині проживають його мама і 
рідний брат – капелан о. Василь 
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Довганюк). Це великодушна люди-
на, сильний провідник, який засі-
ває добре зерно в людських серцях, 
виконуючи велику християнську 
роботу на Божій ниві. Отець Терен-
тій уміє запалити серця полум’ям 
Божої Любові. Під час наших від-
відин монастиря він усіх загалом 
і кожного зокрема поблагословив; 
прочитав оздоровчі молитви; по-
дарував нам пам’ятки Апостоль-
ства молитви і молитовники до 
мученика Партенія, образочки; 
окропив нас святою водою; освятив 
наші вервички, іконки. Також по-
відав величну й багату історію цієї 
обителі та запросив на місцевий 
з’їзд Апостольства молитви, який 

відбудеться в місті Коломиї 25 лис-
топада 2018 року Божого в храмі 
Святого священномученика Йоса-
фата Кунцевича. 

Дякуємо отцям василіянам за 
їхню ненастанну працю для добра 
нашого народу і за їхні щирі мо-
литви за український люд. Нехай 
Господь благословить їх усіх і дасть 
наснаги на кожну справу.

Ми ж, щасливі, натхненні, зміц-
нені у вірі й надії, повернулися до 
своїх домівок. Ті два дні, дві чудесні 
обителі назавжди залишаться в на-
ших серцях. Слава Богу за все! 

Апостольство молитви і прочани 
з Гуцульщини для часопису «Місіонар»
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РОЗПОЧАВ ДІЯТИ 
СТАТУТ ВАСИЛІЯНСЬКОГО 
ЧИНУ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

Із 1 жовтня 2018 року набув 
сили новий статут Василіянського 
чину Святого Йосафата. Документ, 
прийнятий на ХІІІ Римській генеральній 
капітулі 2016 року, апробований 
Конгрегацією для східних церков 
та проголошений декретом 
протоархімандрита № 120/18 від 
29.06.2018 року, стає зобов’язальним 
для всіх ченців чину.

Відразу після проголошення 
статут був розісланий в електронному 
форматі до протоігуменів всіх 
провінцій чину українською та 
італійською мовами, а в середині 
вересня цього року українськомовний 
текст опублікували у видавництві 
«Місіонер» окремою книжкою під 
назвою «Правила Василіянського Чину 
Святого Йосафата».

Одночасно був підготований і 
вже переданий до друку текст такої 
ж книжки італійською мовою, а 
окремі провінції чину ще готують 
переклади статуту мовами країн, де є 
василіянські монастирі та служать наші 
ченці: португальською, англійською, 
румунською, словацькою й угорською.

Протоархімандрит о. Ґенезій Віомар 
(ЧСВВ) привітав усіх отців, дияконів 

і братів зі вступом у дію нового 
статуту й заохотив «до пильного його 
вивчення та уважного й сумлінного 
виконання, щоб завдяки старанності 
кожного цей наш чернечий кодекс 
сприяв поглибленню нашої посвяти 
Богові, плеканню спільнотного життя, 
зростанню в духовності та ще кращому 
служінню ближнім і церкві». 
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Нове історичне
дослідження ієромонаха
Порфирія Підручного

Зацікавлення отця Порфирія 
історією василіянського законодавства 
має глибоке коріння: ще 1976 року 
в Папському інституті східних наук 
(м. Рим) він написав і захистив 
докторську дисертацію на цю тему.

У його науковому доробку 
вирізняється праця «Василіянські 
генеральні капітули від 1617 по 
1636 рік», написана в співавторстві 
з дияконом Богданом П’єтночком 
(ЧСВВ) й опублікована до 400-ліття 
Василіянського чину Святого 
Йосафата. Нова монографія 
о. Порфирія Підручного складається 

із короткої передмови, вступу, п’яти 
розлогих частин, кожна з яких 
присвячена постанню, розвиткові 
та вдосконаленню законодавства 
Василіянського чину в різні періоди його 
чотиривікової історії. Після висновків 
подані джерела і вибрана бібліографія, 
загальний покажчик імен і назв.

Книжка доволі солідна і 
за обсягом, і за змістом: на 
392 сторінках, крім наукового 
тексту, містяться репродукції 
портретів деяких визначних в історії 
Василіянського чину осіб та кілька 
зображень важливих документів.

Нещодавно  у  видавництві  «Місіонер»  (Львів  – 
Жовква) з’явилася друком книжка «Історичний нарис 
законодавства  Василіянського  Чину  Святого  Йоса-
фата (1617–2018)» отця Порфирія Василя Підручного 
(ЧСВВ).  Це  ґрунтовне  дослідження  вийшло  як  57-й 
том «Записок ЧСВВ» (серія ІІ, секція І (монографії)) і 
стало своєрідним підсумком кількадесятилітньої кро-
піткої  праці  автора  зі  збирання,  вивчення  та  опису 
джерел законодавства Василіянського чину.
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У монографії автор простежує 
розвиток правил Василіянського 
чину від реформи київського 
чернецтва, яку закінчив митрополит 
Йосиф Велямин Рутський, до 
сьогодні. Дослідження ґрунтується 
на протоколах генеральних капітул 
та інших численних документах, 
які стосуються василіанського 
законодавства. Окремо висвітлено 
пов’язані з ним історичні події 
та явища, зокрема об’єднання 

українських василіян в одну 
конгрегацію (1739 р.) та об’єднання 
литовських і українських василіян 
в один чин (1743 р.); угоди чину 
з київськими митрополитами; 
спроби виготовлення одного 
статуту; намагання отримати для 
нього апробату Апостольського 
Престолу; вплив на василіянське 
законодавство рішень римських 
пап, Конгрегації поширення віри, 
Замойського собору.

На особливу увагу заслуговують 
нотатки щодо протоколів галицьких 
капітул (1803–1878 рр.) та згадки про 
роботу кількох поколінь василіян над 
укладом Статуту – від Добромильської 
реформи до останньої генеральної 
капітули 2016 року.

Вітаємо отця Порфирія 
Підручного з його черговим 
творчим здобутком і бажаємо 
натхнення й наснаги, успіхів і 
нових відкриттів. Нехай кожен 
читач духовно й інтелектуально 
збагатиться результатами праці 
цього невтомного дослідника 
церковної історії. 

Підручний П. Історичний нарис за-
конодавства Василіянського Чину 
Святого Йосафата (1617–2018 рр.) / 
П. Підручний. – Рим – Львів, 2018. – 
394 с., іл. – (Historical Study of the 
Legislation of the Basilian Order of Saint 
Josaphat (during the years 1617–2018) 
(in ukrainian).
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ЮВІЛЕЙ
МОЛОДОЇ ЦЕРКВИ

Цьогоріч середина жовтня була 
справжньою золотою казкою. Не 
начудуєшся дивом, коли листочки, 
осяяні сонячним промінням, зриваються 
з гілок і, кружляючи в танку, плавно 
опускаються додолу, устеляють дорогу, 
так що вона скидається на святковий 
хідник. Українська осінь – щедра пані, 
вона вбирає світ у коштовні шати: тут 
і жовтогаряча парча, і благородний 
багряний оксамит, і брунатний 
кашемір… Вона приходить із дарами – і 
люди наповнюють свої комори. Вона 
приносить із собою спокійне, лагідне 
ніжне тепло – і хочеться вбирати його 
кожною клітиною, кожною фіброю душі. 
Осінь – це пора збирання плодів своїх 
трудів, пора тихої радості, мудрості, це 
час для підсумків і одкровень…

У жовтні повсюди витав дух 
торжества й піднесення, бо ж українці 
вшановувала свою захисницю й 
непереможну заступницю – Пречисту 
Діву Марію, яка покриває нашу 
Батьківщину своїм омофором і 
береже від самого початку її історії, 
особливо під час тяжких випробувань, 
ворожих атак.

Незвичайним це свято було для 
с. Бендюги на Сокальщині, де відзначали 
20-річчя храму Покрови Пресвятої 
Богородиці. Цю прекрасну церкву 
будували вже в роки незалежності. 
Колись у селі був храм, але 1918 року 
він за загадкових обставин згорів, 
уціліла тільки ікона Богородиці. У своїй 
безкінечній любові Бог побажав, щоб ця 
святиня відродилася з попелу, можливо, 
ще гарніша.

Люди збирали пожертви по 
навколишніх парафіях, бо самим 
звести храм було годі, щиро молилися 
й бралися до роботи. Й от, попри 
скрутне економічне становище, не 
завдяки, а всупереч обставинам вони 
таки побудували церкву й закінчили 
внутрішні роботи – усе на славу Божу. 
Тому-то храм захоплює своєю красою 
і притягує людей, тому кожен відчуває 
особливу радість від перебування в 
ньому. Та й вид села змінився: храм став 
його окрасою, він джерело духовного 
збагачення й освячення вірних.

Це достойний приклад віри й 
мужності, зокрема для жителів 
східних регіонів України, тих міст і сіл, 
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де, на жаль, немає храмів – їх знищив 
тоталітарний режим, який боровся із 
Богом і всім, що нагадувало про нього.

Віряни с. Бендюги шанують і 
люблять свою святиню і її 20-річчя 
відзначали з великою пишнотою.

Ось під урочистий передзвін до 
храму із процесією зайшов владика 
Кир Василій Тучапець (ЧСВВ), 
екзарх Харківський, із ним – отці. 
Багатоголосий спів братів-семінаристів 
із Брюховичів лунав тут як гімн 
перемоги і прослави. Панувала 
неймовірна атмосфера, торжество 
окрилювало й підносило серця до неба. 
У душі кожного з присутніх назавжди 
оселився спогад про «величні діла 
віри» відданих слуг Усевишнього.

Цінним подарунком для парафіян 
села Бендюги стало письмове 
благословення Папи Франциска 
з Риму та о. Атанасія Євуша 
(ЧСВВ), який активно продовжує 
працю попередників. Власне тут 
справджується євангельська істина: 
«Один сіє, а жне хтось інший. Послав 
же і я вас те жати, коло чого ви не 
трудилися. Інші трудилися, ви ж у 
їхню працю вступили» (Ів. 4: 38).

Люди раділи, переживали це свято 
як духовне вознесіння. Їхні обличчя 
випромінювали радість і щастя, які сходили 
на них із небес. Адже це торжество 
історичної правди й воскресіння є 
промовистим знаком перемоги. 

У подячному слові владика Василій 
наголосив, що парафіяни разом зі 
своїм пастирем о. Атанасієм дуже 
швидко закінчили багато робіт. І це 

зворушує та надихає. У парафії 
ведуть велику душпастирську працю 
з різними поколіннями, а найперше – 
із дітьми та молоддю. Тут є два 
хори: старший і дитячий, який уже 
відомий поза межами своєї парафії. 
Діють спільноти «Апостольство 
молитви», «Матері у молитві», 
«Вівтарна дружина». У літній період 
організовують літні табори для дітей 
та молоді. Виховання при парафії 
спонукає їх зростати добрими 
християнами, свідомими українцями, 
сумлінними і відповідальними перед 
собою, церквою та Україною.

Довершена справа зігріває людей, 
як сонце. Вони й надалі складають 
плани на майбутнє, визначають 
перспективу розширення матеріальної 
бази для душпастирської праці, 
що постійно потребує оновлення 
й осучаснення. Люди моляться і 
трудяться, бо розуміють, що на 
них лежить місія зберегти велику 
духовну спадщину предків, а також 
відповідальність перед нащадками.

Парафія Покрову Пресвятої 
Богородиці під проводом василіянина 
о. Атанасія Євуша продовжує 
розвиватися та духовно зростати. 
Відродження церковного життя є 
виявом великої доброти Бога, який 
не полишив своїх вірних у руках 
ворогів, що переслідували і гнобили, 
а «…від небуття до буття нас привів», 
до нашої прабатьківської церкви на 
українській землі. 

о. Климентій Стасів, ЧСВВ
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ЛІТЕРАТУРНА
ЗУСТРІЧ ЯК МЕТОД 
ПІЗНАННЯ
ВЛАСНОГО «Я»

Відкриті очі всюди побачать добру нагоду чинити добро;
відкриті вуха почують про тих, кому потрібно допомогти,

відкриті серця зустрінуть тих, хто потребує ласки;
готові руки завжди знайдуть шляхетне діло.
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«100 ІСТОРІЙ ДОБРОТИ» 
ВІД ІЄРОМОНАХА
ЙОСИФА БУДАЯ 
Для дітей, які вперше приїхали до Львова 

опановувати майстерність ремісничих про-
фесій, цьогорічна осінь стала не лише порою 
відкриття світу технологій та сервісу, краси 
природи і старовинної архітектурної спад-
щини, але й таїни духовного життя, пізнання 
власного «я» крізь призму подій, пов’язаних 
із 1030-літтям хрещення Руси-України.

Мальовничий куточок Високого Зам-
ку – елітний район прадавньої землі. Пра-
воруч – Лиса гора, на якій височіє хрест. 
Ліворуч – схили Високого замку, цілюще 
джерело і капличка – благодатні, до болю 
рідні місця для учнів Львівського вищо-
го професійного училища технологій та 
сервісу, що по вул. Кривоноса, 18. За цією 
адресою 17 жовтня 2018 року відбулася 
літературна зустріч, присвячена ювілею 
Володимирового хрещення. На запрошен-
ня керівництва училища подію відвідав 
автор багатьох популярних релігійних та 
духовних видань ієромонах Йосиф Будай. 
Щирий, відкритий, дотепний, він відразу 
викликав симпатію в учнів, майстрів, ви-
кладачів, зумів створити невимушену, 
дружню атмосферу.

Майбутня швея-закрійниця Олена Саф-
ронова ділиться враженнями: «Мене за-
чепила розповідь священика о. Йосифа про 
людяність. Раптом спало на думку, що все 
частіше натрапляю на вислів: “Я бачу людей, 
але не бачу людяності”. Це справді так, на 
жаль… Переконана, що кожному до снаги 
робити кілька маленьких добрих справ що-
дня. Можливо, тоді у світі поменшає депресій 
і жорстокості, а наше життя засяє новими 
барвами. Здивувалася, коли отець вибрав 

мене серед усіх учнів і запросив підійти до 
нього. Захвилювалася: яке ж запитання по-
чую? Отець спитав: “Чого найбільше дитина 
хоче від батьків?”. І я не роздумуючи відпові-
ла: “Щоб її любили!”. Була приємно здивова-
на, що отець подарував мені книжку “А чи ти 
любиш Господа”. Дякую йому». 

Не одна дитина втішена лагідністю 
отця. Як зазначає майстер виробничого 
навчання кухарів-кондитерів Леся Йоси-
півна Ванькович, «діти з неповних чи про-
блемних, багатодітних сімей потребують 
особливої уваги і ласки. Упевнена, для 
багатьох учнів цього дня отець Йосиф став 
омріяним батьком чи дідусем».

Попри те, що головне для майбутніх 
майстрів – це чітке дотримання технології, 
урахування всіх тонкощів виготовлення 
виробів відповідно до нормативних до-
кументів, є в них важливе неписане пра-
вило, закарбоване в пам’яті: за давньою 
українською традицією господиня готує 
страву виважено і з ясною душею; ще бла-
гословиться на світ, а вона вже вмиваєть-
ся, молиться і в чистоті помислів стає до 
роботи. Дотримання цього принципу фор-
мує особистість. Віриться, що подарована 
зустріч з отцем Йосифом допоможе учням 
навчитися мислити, пізнавати себе.

Як зізнається учениця Вікторія Горди-
нець, вона очікувала офіційного свята й 
суворішого священика. «Тепла зустріч роз-
віяла мої страхи як ведучої. Велике вражен-
ня на мене справила книжка “100 історій 
доброти”: її не можна читати без сліз».

Сердечності, теплоти зустрічі додали 
ліричний спів і трепетний голос бандури. 
Величавим «Многая літа!» учасники літе-
ратурного свята вшанували 30-ліття свя-
щенства ієромонаха Йосифа Будая. 

Марія Городечна



№ 12 (306)22 МІСІОНАР  ГРУДЕНЬ  2018

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ



23WWW.MISIONAR.IN.UA

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

СВЯТКУВАННЯ 
80-РІЧЧЯ ХРАМУ
ХРИСТА ЦАРЯ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

Урочисту архієрейську літургію 
цього світлого дня очолив чинний 
архієрей Бучацької єпархії 
владика Димитрій Григорак, із 
ним співслужили: генеральний 
радник і секретар Василіянського 
чину о. Діонісій Заведюк (ЧСВВ), 
протоігумен провінції Найсвятішого 
Спасителя о. Йоан Школик (ЧСВВ), 
ігумени монастирів провінції, отці 
василіяни та пресвітери, які завітали 
з близьких і далеких парафій. На 
літургію також зібралися сотні івано-
франківців та гостей міста.

У своєму слові владика відзначив 
якісні перетворення в житті парафії 
й благословив ченців на подальшу 
працю на духовній ниві: «Я служив тут 
ще в 1998 році й сьогодні бачу просто 
разючі зміни. Вони помітні не лише в 
новобудовах – сама атмосфера, взаємини 
між людьми зовсім не ті, що були раніше. 
Проте це лише дорога до святості... Тож – 
уперед. Бог ще не все сказав через вас, 
отці. Бажаю всім дочекатися сторічного 
ювілею церкви, це цілком реально: до того 
часу ми всі помолодшаємо. Божого вам 
благословення і всього найкращого».

Настоятель парафії Царя Христа, 
ігумен монастиря отців василіян в 
Івано-Франківську о. Йосафат Хаймик 
(ЧСВВ), звертаючись до громади, 
наголосив на тому, що ключовим 
почуттям цього святкового дня є 
вдячність Богові «…за дар ювілею…, 
за дар поколінь, які тут закладали 
перший камінь, які сподівалися, що 
це буде місце злуки з Богом…, місцем 
виховання, духовного збагачення, а 
передусім – натхнення й допомоги 
в щоденності…, за тих, хто тут 
трудиться в теперішній час і дбає про 
красу цього храму…, хто служить не 
покладаючи рук і є живими каменями 
нашої Святині».

За словами о. Йосафата, праця 
в цій парафії робить кожного з отців 
щасливим, адже вона приносить утіху 
людям, яких він уважає «громадою 
вірних». Тож ювілей храму – 
насамперед їхнє свято.

Настоятель також подякував 
владиці Димитрію, протоігумену 
й усім отцям, які були присутні на 
архієрейській літургії, тим, хто приїхав 
з близьких і далеких парафій, ігуменам 
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монастирів, владі міста та області, отцям, 
які служать у парафії Царя Христа.

У кінці літургії отцеві Йосафату 
Хаймику (ЧСВВ) вручили вітальні 
грамоти від митрополита Івано-
Франківського Кира Володимира 
Війтишина, влади міста та області.

Чудовим завершенням 
святкування ювілею храму Царя 
Христа стала концертна програма 
в обласній філармонії – мистецький 
захід «Будуємо храм разом». Хори 
«Cantemus», «Осанна», «Істина», 

«Надія» вчергове вразили своєю 
майстерністю. До речі, вони є гордістю 
парафії і знані далеко за межами 
Прикарпаття та України. Особливо 
тепло вітали глядачі виступ отця 
Климентія Шувара (ЧСВВ) у супроводі 
ансамблю «Аве Марія». Гучні оплески 
лунали також для гостей із Києва – 
Маленького хору Василія Великого та 
«Дрім оркестри». Гарним сюрпризом 
став спільний виступ усіх колективів, 
дитячого хору «Божі ангелята» та 
василіянських аніматорів. 
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СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ О. АТАНАСІЯ 
ВЕЛИКОГО (ЧСВВ) ВІДЗНАЧИЛИ 
КОНФЕРЕНЦІЄЮ

9–11 листопада тривала Міжнародна 
наукова конференція «У невтомних 
пошуках правди…», присвячена 
100-літтю від дня народження 
о. д-ра Атанасія Великого, ЧСВВ (1918–
1982 рр.). Організаторами заходу стали 
історичний факультет Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка та Василіянський інститут 
філософсько-богословських студій 
імені митрополита Йосифа Велямина 
Рутського.

Почалася конференція в актовому 
залі Львівського національного 

університету ім. Івана Франка. Сюди 
прибули владики УГКЦ, чернецтво, 
духівництво, науковці, студенти, 
земляки о. Атанасія та багато інших 
гостей. Після загальної молитви 
«Отче наш» із привітальним словом 
виступив високопреосвященний 
владика Ігор Возьняк, архієпископ і 
митрополит Львівський. Він відзначив 
внесок о. Атанасія Великого (ЧСВВ) 
у ІІ Ватиканський собор та його 
перекладацьку діяльність. Труди 
цього визначного діяча церкви й 
науки високо оцінив і владика Петро 
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Лоза, єпископ-помічник Сокальсько-
Жовківської єпархії. Він, зокрема, 
зазначив, що о. Атанасій «підготував 
підґрунтя для сучасних науковців». 
Коротку промову виголосив також 
протоігумен провінції Найсвятішого 
Спасителя о. Йоан Школик (ЧСВВ), 
опісля він подарував владикам 
пам’ятні медалі, виготовлені з 
нагоди 100-ліття від дня народження 
о. Атанасія Великого (ЧСВВ). Закінчив 
вступну частину виступ проректора 
Національного університету ім. Івана 
Франка з наукової роботи п. Романа 
Гладишевського, він побажав усім, 
«щоб цінності і пріоритети о. Атанасія 
Великого (ЧСВВ) служили орієнтиром 
для людей різних спеціальностей».

Програма першого дня передбачала 
репрезентацію доповідей. Особливо 
цікаво було послухати закордонного 

гостя – ним був п. Рікардо Бурігана, 
професор Інституту екуменічних студій 
у Венеції. Науковець розповів про 
внесок о. Атанасія у ІІ Ватиканський 
собор. Окрім діяльності на соборі, він 
звернув увагу на те, як про о. Атанасія 
згадують писемні джерела.

Неабиякий інтерес викликала 
розповідь владики Діонісія Ляховича, 
апостольського візитатора для 
українців-католиків в Італії та Іспанії. 
Він розповів про особисті стосунки з 
о. Атанасієм, а також про його виховну 
діяльність, духовні настанови як віце-
ректора й проректора Папської колегії 
Святого Йосафата та генерального 
настоятеля Василіянського чину. 
Владика зазначив, що вихованці 
закладу із великою вдячністю 
відгукувалися про о. Атанасія, сам же 
він щиро вболівав за ченців, церкву 
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та український народ, а в їхній недолі 
глибоко сумував із ними.

Перший день закінчила спільна 
молитва-пісня до святого Василія 
Великого.

Свою роботу конференція 
продовжила 10 листопада у 
Василіянському інституті філософсько-
богословських студій ім. митрополита 
Йосифа Велямина Рутського. Доповіді 
цього дня були не менш пізнавальними. 
Так, результати своїх досліджень 
репрезентували: о. Діонисій Заведюк 
(ЧСВВ), генеральний секретар 
та радник Василіянського чину; 
високопреосвященний архієпископ 
Циріл Васіль (ТІ), секретар Конгрегації 
східних церков; с. Ореста Боршовська 
(СНДМ), докторантка церковної 
історії Папського Григоріянського 
університету в Римі; о. Терентій 

Тертула (ЧСВВ), докторант літургіки 
Папського університету Святого 
Ансельма в Римі.

Гості почули про діяльність о. Атанасія 
Великого (ЧСВВ) у статусі генерального 
настоятеля (протоархімандрита), 
зокрема про запровадження всередині 
великої василіянської спільноти різних 
друкованих видань; про співпрацю сестер 
служебниць з о. Атанасієм Великим; 
було проаналізовано його інтерпретацію 
літургійних оновлень ІІ Ватиканського 
собору та загалом роботу в цій сфері.

Після доповідей присутні 
прослухали уривок аудіозапису 
вступного слова о. Атанасія перед 
учасниками генеральної капітули 
1969 року.

На закінчення о. Пантелеймон 
Трофімов (ЧСВВ) подякував 
організаторам наукової події, 
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зокрема її ідейному натхненнику 
о. Артемію Новіцькому (ЧСВВ), а 
також о. Єроніму Гріму (ЧСВВ). 
Подяка за співпрацю в організації 
конференції лунала також для декана 
історичного факультету Львівського 
національного університету ім. Івана 
Франка п. Романа Шуста. Ректор 
Василіянського інституту висловив 
надію на проведення подібних заходів 
у майбутньому.

На закінчення конференції 
11 листопада в Жовківському 
василіянському храмі Серця 
Христового відслужили архієрейську 
Божественну літургію, яку очолив 
преосвященний владика Володимир 

Ющак, єпископ Вроцлавсько-
Ґданський, разом із владикою 
Іринеєм Біликом, каноніком папської 
базиліки Святої Марії Більшої (Santa 
Maria Maggiore) у Римі. Із владиками 
співслужили головні радники 
Василіянського чину: о. Степан 
Стареправо (ЧСВВ), та о. Діонисій 
Заведюк (ЧСВВ), протоігумен провінції 
Найсвятішого Спасителя о. Йоан 
Школик (ЧСВВ) та ієромонахи з 
польської провінції Покрови Пресвятої 
Богородиці й двох українських 
провінцій (Найсвятішого Спасителя, 
Святого Миколая).

У своїй гомілії владика Володимир 
розповів про о. Атанасія Великого, 
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його близькість із жовківцями та 
всіма українцями, за долі яких він 
уболівав протягом усього життя. 
Архієрей закликав зберігати 
ідентичність християнина та українця 
і вдома, і за кордоном, де легко 
згубити віру та свідомість свого 
народного коріння. Звертаючись до 
недільного Євангелія про зцілення 
кровоточивої жінки, владика зазначив: 
«Поміж тою громадою, може навіть 
багатотисячною, була тільки одна 
особа, яка доторкнулася з вірою (...). 
Коли стикаємося з проблемами, які годі 
розв’язати самим, то пам’ятаймо, що 
маємо помічника – Ісуса Христа, Бога, 
а Він допоможе».

Пізніше в Народному домі 
м. Жовкви відбулася академія, 
присвячена 100-літтю від дня 
народження о. Атанасія Великого 
(ЧСВВ). Захід розпочався зі вступного 
слова та благословення владики 
Іринея Білика. Опісля присутні 

ознайомлювалися зі сторінками 
біографії «титана праці» (так назвав 
о. Атанасія Великого засновник і 
директор Українського інституту 
при Гарвардському університеті). 
Концертну програму підготували 
музичні колективи: жіночий вокальний 
ансамбль «Мрія» (керівник – Роксолана 
Баник), народний жіночий вокальний 
ансамбль «Журавка» (керівник – 
Ліліана Зінчук), вокальне тріо 
(о. Михайло Лехновський (ЧСВВ), Юлія 
Капітан та Галина Дорога), камерний 
ансамбль викладачів Жовківської 
ДМШ (керівник – Наталія Бандура), 
парафіяльний хор Крехівського 
монастиря (регент – о. Василь 
Мендрунь (ЧСВВ)).

Наприкінці заходу о. Єронім, віце-
ректор ВІФБС, репрезентував історичні 
світлини, а також частину аудіозапису 
промови о. Атанасія. На завершення 
присутні заспівали молитву «Боже 
великий єдиний». 
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 ОТЦІ СИНОДУ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
ПРО МОЛОДЬ ЗВЕРНУЛИСЯ 
З ЛИСТОМ ДО ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ
Із 3 до 28 жовтня 2018 року у Ватикані тривала XV Звичайна асамблея 

Синоду єпископів, тема її звучала так: «Молодь, віра і розпізнавання по-
кликання». Наприкінці святої меси з нагоди закриття кардинал Лоренцо 
Балдіссері, генеральний секретар Синоду єпископів, зачитав листа, яким 
учасники асамблеї звернулися до молоді світу:

«До вас, юнаків і дівчат світу, звертаємося ми, отці Синоду, зі словами на-
дії, довіри та відради. Цими днями ми зібралися, щоб слухати голос Ісуса, 
“вічно молодого Христа”, та розпізнати в Ньому ваші численні голоси, ваші 
вигуки радості, жалі та мовчання.

Нам відомо про ваші 
внутрішні пошуки, ра-
дощі та сподівання, 
про болі й тривоги, що 
викликають у вас не-
спокій. Хочемо, щоб 
ви тепер почули слово 
від нас: прагнемо бути 
співтворцями вашої 
радості, щоб ваші очі-
кування перетворю-
валися на ідеали. Ми 
впевнені, що ви будете 
готові з вашим праг-
ненням життя дбати 
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про те, щоби ваші мрії втілювалися у особистому житті та в людській істо-
рії. Нехай вас не знеохочують наші недоліки, а наші слабкості та гріхи хай 
не стануть перешкодою для вашої довіри. Церква є для вас матір’ю, вона 
не залишає вас та готова супроводжувати на нових шляхах, на стежках ви-
сочин, де сильніше віє подув Святого Духа, розсіваючи тумани байдужості, 
поверховості та знеохочення.

Тоді, коли світ, який Бог настільки полюбив, що дарував йому Свого 
Сина Ісуса, зосереджений на матеріальних речах, на безпосередньому 
успіхові, на приємностях і пригнічує найслабших, допомагайте йому під-
водитися та звертати свій погляд до любові, краси, істини, справедливості.

Протягом місяця ми спільно прямували вперед з деякими з вас і багать-
ма іншими, що єдналися з нами через молитву та доброзичливість. Праг-
немо тепер продовжувати подорож у кожній частині землі, куди Господь 
посилає нас як учнів-місіонерів.

Церква та світ гостро потребують вашого ентузіазму. Ставайте супутни-
ками найуразливіших, убогих та поранених життям.

Ви є теперішністю, ставайте світлішим майбутнім».

 ПАПА ФРАНЦИСК:  «НІ» ПРЕЙСКУРАНТАМ 
НА УДІЛЕННЯ СВЯТИХ ТАЇНСТВ
Під час святої меси 9 листопада 2018 р. Глава католицької церкви про-

коментував євангельський епізод, у якому Ісус вигнав із єрусалимської 
святині торговців.

Храм – це Божий дім, а не базар, сюди приходять для розмови з Твор-
цем, а не для світських балачок. Про це 9 листопада 2018 р. Папа Франциск 
нагадав під час проповіді в каплиці Будинку святої Марти – своєї ватикан-
ської резиденції. Він пояснив, чому Месія вигнав торговців і поперекидав 
їхні столи: Божий Син був натхнений любов’ю та піклуванням про дім Сво-
го Батька.

ІДОЛИ РОБЛЯТЬ ЛЮДИНУ РАБОМ
Увійшовши до єрусалимського храму, де продавали різні речі та обмі-

нювали гроші, Ісус констатував, що в цьому місці було повно ідолопоклон-
ників – людей, які були готові поклонятися монетам, замість живого Бога. 
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Вони зробили собі ідола із золота, і він полонив їхні душі. Так було, є і буде: 
культ багатства робить людину рабом, нищить її.

Цей випадок повинен спонукати кожного із нас задуматися: «А як ми 
поводимось у наших святинях? Чи вони насправді є Божими домами, міс-
цем зустрічі з Господом? Чи священики підтримують цей їхній статус, чи, 
навпаки, прирівнюються їх до ринку?». Вселенський архієрей розповів, 
що в деяких храмах існують прейскуранти на уділення Святих Таїнств. І це 
він знає не з чуток. На переконання Папи, навіть необхідність утримання 
храму та інші витрати не можуть виправдовувати таку поведінку, бо по-
жертва за уділені Святі Таїнства повинна бути добровільною.

ЦЕРКВИ НЕ ПОВИННІ ПЕРЕТВОРИТИСЯ НА РИНКИ
Святійший отець також застеріг перед спокусою зісвітчити богослужін-

ня Святих Таїнств. Зісвітченість походить від божка – грошей. Тому необ-
хідно звернути увагу на те, як ми дбаємо про наші храми і чи поводимось 
у них належним чином.

ХРАМ СЕРЦЯ
А згадавши прочитаний уривок послання святого апостола Павла до 

християн Коринту, Папа підкреслив, що людське серце є храмом Госпо-
да Бога. Незважаючи на те, що всі ми грішники, кожен повинен запитати 
себе: «Чи моє серце часом не прикуте до спокус світу, чи воно, бува, не є 
ідолопоклонним?». Не так страшно, коли в нашому серці є гріх, бо Господь 
милосердно прощає нам усе, страшно, коли в ньому живе ідол, коли лю-
дина зіпсована грошима і владою. Саме ці два божки породжують коруп-
цію й моральну зіпсутість.

 ЦЕРКВА ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ: 
ФОРУМ МИРЯН У КИЄВІ
3–4 листопада в Києві відбулися дві важливі для Української греко-ка-

толицької церкви події: ІІІ з’їзд мирян та форум «Відкриті двері УГКЦ». Оби-
дві вони присвячені пам’яті праведного митрополита Андрея Шептиць-
кого й мали спільне гасло: «Покликання до святості сьогодні». Такий з’їзд 
організовували десять років тому, а форум для всіх мирян, незалежно від 
конфесії і церкви, – уперше.
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Про підсумки й значення 
цих заходів в ефірі радіопро-
грами «Добра розмова» на 
станції «Воскресіння. Живе 
радіо» 7 листопада говори-
ли голова Патріаршого това-
риства УГКЦ Михайло Кана-
фоцький та член оргкомітету 
Олеся Горгота, яка також була 
представницею спільноти 
Всесвітнього апольстольства 
Фатіми.

У ІІІ з’їзді мирян УГКЦ взяло участь 250 делегатів з усіх екзархій і єпар-
хій УГКЦ – членів понад 30-ти християнських спільнот. Прикметною стала 
активна зацікавленість у цих заходах молоді. У форумі, зокрема в активній 
його частині: обговореннях, панельних дискусіях, круглих столах – могли 
взяти участь усі гості.

«Ми відчинили двері церкви людям, які ще тільки шукають Христа у 
своєму серці й житті, і саме це – головна мета відкритого форуму для всіх 
охочих, – розповідає Михайло Канафоцький. – Ще одна наша мета як ак-
тивних мирян і членів християнських спільнот – нести у світ свої знання 
і віру, робити його кращим, нести світло туди, де ми є: у сім’ю, у працю, у 
політику, зрештою, як би це не звучало… Бо що таке святість сьогодні? Це 
означає прийняти і сприйняти цей світ таким, яким він є, без очікувань і 
ілюзій, і щось у нього принести, щоб зробити його кращим…»

«Це справді дуже важливо – отак збиратися разом, спілкуватися, діли-
тися досвідом і проблемами, – уважає Олеся Горгота. – Ми побачили й від-
чули, яке велике багатство має наша церква – людей, які прагнуть щось 
робити, які є небайдужими й активними. Правду кажуть: які миряни, така і 
церква. Очевидно, що люди повинні посідати не другорядне місце в церк-
ві, бо саме вони є її живою силою…»

На з’їзді було прийнято проект резолюції, яка повинна стати фундамен-
том для подальшого розвитку церкви. Це своєрідна карта напрямів робо-
ти всіх рівнів і ланок великого організму, яким є жива церква. Не оминули 
увагою й політичний аспект, адже миряни є громадянами своєї країни, 
більшою чи меншою мірою залученими в ці процеси. Михайло Канафоць-
кий підтверджує: у важкі часи політичної турбуленції важливо, щоб миря-
ни активніше виявляли громадянську активність і свідомість.
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З виступу о. Климентія Стасіва 
на презентації книги «Чернеча 
офіра Христові й Вітчизні»

Ваше Преосвященство, висо-
копреподобні і всечесні отці, пре-
подобні сестри, вельмишановний 
голово Львівського відділення На-
ціональної спілки письменників 
України, шановні пані та панове.

Ця книга, про яку ви промови-
ли сьогодні, під час першої пре-
зентації, так багато теплих і гар-
них слів, є даниною пам’яті всім 
отцям василіянам, які жили в 
нелегкі часи радянських переслі-
дувань, коли пекельні жорна ре-
пресій безжально перемелювали 
людські долі. Їм не судилося свя-
щеннодіяти у величавих храмах, 
вони не навчали дітей у школах, 
ані в гарних парафіяльних бу-
динках, а робили це підпільно, 
за зачиненими вікнами і две-
рима, уночі, з великим ризиком 
дістаючись до своїх вірних, як до 
окремішнього острова, безнастан-
но наражаючи на небезпеку своє 
життя, життя своїх родичів і зна-
йомих. А все це тільки тому, що 
їм випало діяти тоді, коли атеїс-
тична система всією своєю поту-
гою боролася проти Бога й усього, 
що нагадувало про Нього.  Упро-
довж своєї багатовікової історії 
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Василіянський чин на материко-
вій землі не раз зазнавав переслі-
дувань: у часи святого Йосафата, 
згодом за цариці Катерини ІІ, а 
відтак за царя Миколи І, коли 
на підвладних Росії українських 
землях орден було повністю лік-
відовано. Та ще більше гоніння 
посилилися в радянський період, 
і, на думку багатьох істориків, 
вони були страшнішими, ніж за 
Нерона, Марка Аврелія та Део-
клеціяна. Тож дорога василіян-
ського духівництва з рідних мо-
настирів пролягла в чужі, далекі 
краї, у концтабори, і багато його 
членів так і залишилось лежати 
у вічній мерзлоті.

Кому пощастило більше – по-
вернулися й надалі сповняли своє 
служіння в підпіллі, доживши до 
відродження церкви. На жаль, 
не всі дочекалися сьогоднішньої 
миті, бо відійшли в засвіти. І пе-
ред найстаршими свідками ка-
такомбної церкви, які є з нами, 
отцем Василем Мендрунем, от-
цем Володимиром Палчинським, 
я низько схиляю голову – перед 
їхньою офірою, геройством і ду-
ховним подвигом, які вони вияв-
ляли в ті нелегкі, похмурі часи. 
Сьогодні ми з глибоким переко-
нанням можемо сказати, що якби 
не вони та всі, хто витерпів тяготи 
підпілля від початку до кінця, то, 
напевно, сьогодні нас би не було.

Маємо усвідомлювати, що по-
руч з нами живуть історичні по-
статі, які в тиші роблять свою 

справу. Звичайно, не для себе, а 
для Бога, для України. Можливо, 
їх здебільшого не розуміють, але 
ми, вдячні нащадки великих ду-
ховних світочів, розуміємо та ви-
конуємо перед ними свій священ-
ний обов’язок. У цьому виданні 
вони мовби воскресають. Так 
віддаємо їм данину пам’яті, щоб 
історичні вітри не замели сліди, 
якими вони ступали в період ка-
такомбної церкви.

Водночас усвідомлюємо, що 
не вони, але ми маємо потребу в 
історичній правді, а одна книга, 
навіть якщо вона має понад 500 
сторінок, не розкриє повністю 
теми підпілля. Повинні виходи-
ти друком мемуари, свідчення, 
історичні праці тощо, як то від-
бувається в інших країнах, зокре-
ма у Франції, Чехії, Польщі, що 
теж знесли тягар переслідувань, 
хоч не настільки важкий, як ми. 
І коли наберуться десятки, сотні 
таких книг, тоді зможемо мати 
цілісне бачення. Однак із чогось 
починати потрібно, і добре зерно 
вже засіяно.

Для мене це видання дуже до-
роге ще й тому, що в ньому чіт-
ко накреслена українська лінія, 
адже в багатьох книгах періоду 
від розвалу Радянського Союзу і 
до сьогодні витає привид «старшо-
го брата». Шкода, що про ці речі 
ми говоримо лише тепер, коли 
нам стріляють у спину на Донба-
сі. Для більшої об’єктивності мож-
на було б використовувати архівні 
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відомості з Російської Федерації, 
але це буде можливо згодом.

Ми не випадково обрали міс-
цем проведення презентації 
Червоноград, на це є багато при-
чин. Саме тут у часи підпілля 
активно служили отці василія-
ни, зокрема протоігумен о. Віта-
лій Градюк, який у надзвичай-
но скрутних умовах протягом 
26 років керував чином в Укра-
їні. Про це нам сьогодні чудово 
розповіла сестра Дарія Градюк 
(СНДМ), його племінниця. Сюди 
до нього приїжджали отці на 
розмови, по пораду, підтримку, 
благословення. Серед них осо-
бливо варто згадати о. Маркія-
на Когута, о. Мар’яна Чернегу, 
отців Юрія та Ігнатія Янтухів та 
багатьох інших, які дочекалися 
виходу церкви з підпілля. Їхнє 

служіння в ті сумнозвісні часи – 
це євангельський подвиг.

Пишучи книгу, я прагнув, щоб 
жодне ім’я отців та братів не було 
забуте. Тому багато спілкувався з 
живими свідками описуваних по-
дій, яких так мало залишилося. 
Вони надали багато нового мате-
ріалу, за що я їм ще раз дякую. Із 
їхньою допомогою вдалося вста-
новити мережу підпільних мо-
настирів. Хоча ті будинки, у яких 
таємно жили отці, здебільшого 
перебудовані й сьогодні в них 
мешкають зовсім інші люди, про-
те це не стало на заваді моїй по-
шуковій меті. Ці монастирі – як 
криївки. На щастя, удалося від-
творити шляхи, якими пересува-
лися підпільники.

Багато документальних речей я 
просто рятував перед зникненням. 

Крехів. Великдень, 18 квітня 1993 р.
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Та, мабуть, досі ми більше втрати-
ли, ніж зафіксували на сторінках 
цієї книги – у її основі лежать без-
заперечні факти. Я відкопав ва-
силіянське коріння, а гілки – десь 
там, у Сибіру, у Московщині. Ма-
ємо можливість зупинитися, за-
становитися над епізодом історії, 
вибрати своє місце й споглядати, 
як споглядаємо краєвид чи захід 
сонця, жертвенне життя тих, що 
відійшли в засвіти.

Насамкінець зазначу, що 
книжка – це жива істота. Із нею 
треба спілкуватися. Вона має свій 
ритм, свій часопростір, свої світи, 
свій страх і мужність. У ній – різ-
ні люди, різні контексти. І тому 
найкращий спосіб презентувати 
книгу – прочитати її, чого я усім 
вам від щирого серця бажаю.

Письменницька праця – пу-
блічніша, ніж будь-яка інша. 
Окрім читачів, є фахівці, що да-
ють їй оцінку, а отже відвагу й 
натхнення до подальшої реаліза-
ції себе в цій царині. Сьогодні я 
дякую Богові й письменницькій 
спільноті в особі голови Львів-
ського відділення НСПУ п. Ігоря 
Гургули за визнання моєї літе-
ратурної праці, а також усім, хто 
писав рекомендації й підтриму-
вав мене на шляху до членства в 
Національній спілці письменни-
ків України.

Маю за високу честь належати 
до цеху літераторів і продовжува-
ти служити Україні на мистець-
кій ниві. Я добре усвідомлюю, що 

письменники є не лише окрасою, 
а й сумлінням нації. Уважаю 
важливим і надалі розкривати 
у своїх творах історичне минуле 
нашого народу та церкви, а та-
кож пропонувати українському 
читачеві найкращі здобутки сві-
тової духовної культури засобами 
перекладу.

Переді мною стоїть шерег 
василіян, що майстерно воло-
діють словом, адже письменни-
цтво – одна з важливих ділянок 
служіння чину своєму народу. 
Я щасливий належати до когорти 
красного письменства.
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IЗ БОЖОГО
БЛАГОСЛОВЕННЯ
2018 рік у житті василіян і
письменниці Ольги Яворської

1 Село Тур’є на бой-
ківській Старосам-
бірщині розкинуло-
ся в мальовничому 
передгір’ї Карпат. 
Цей край є бать-
ківщиною багатьох 
видатних особис-

тостей, як-от: гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного, 
імовірно, і гетьмана реєстрового 
козацтва Марка Жмайла-Куль-
чицького; рятівника Відня 1683 
року Юрія-Франца Кульчицького; 
письменників Андрія Чайковсько-
го, Івана Филипчака та низки ін-
ших діячів, зокрема наших сучас-
ників, які творять історію краю. 
Серед них – Ольга Яворська.

Ольга Йосипівна народила-
ся на Бучаччині, у селі Зари-
винці. 1971 року вступила до 
Дрогобицького педінституту, 
одружилася з однокурсником 
Миколою Яворським і приїха-
ла з ним у Тур’є. Учителюва-

ла, тішилася сім’єю… Аж тут 
прийшла біда: спочатку важ-
кий грип, відтак ще страшні-
ше – туберкульоз мозку, пара-
ліч, тривала втрата свідомості, 
разючі головні болі, численні 
пункції й операції… Здавалося, 
нема просвітку. Однак щоден-
на опіка мами, чоловіка, любов 
до маленького сина, перейман-
ня його долею – невже Ігорчик 
стане сиротою? – та безнастанні 
молитви сотворили диво: після 
трирічного лікування в тубдис-
пансері Ольга звелась на ноги. 
І взялася творити.

Ще в лікарні познайоми-
лась із колишнім політв’язнем 
Володимиром Сороколітом, 
а через нього – спочатку за-
очно – із відомим поетом Іва-
ном Гнатюком, теж недавнім 
мучеником ГУЛАГу. Вони від-
крили їй і дивоглядний світ за-
бороненого художнього слова, 
і жахливу правду про життя 
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в застінках концтаборів. Жін-
ку вразила сила духу борців за 
волю, а ще, як писав Левко Во-
ловець, її захопила віра Володи-
мира Сороколіта в Бога та відві-
дини ним церкви «у ті надважкі 
часи, коли релігію висміювали, 
а священиків переслідували…».

Ставши на ноги, Ольга по-
вернулась до школи й до літе-
ратури, адже ще в інституті пи-
сала і навіть друкувала вірші. 
1993-го опублікувала першу 
збірку, після якої світ побачило 
п’ятнадцять книжок поезії та 
прози. Отримала низку літе-
ратурних нагород, як-от: пре-
мії ім. Івана Франка, Ірини 
Вільде, Богдана Лепкого, Леся 
Мартовича; 2014 року стала 
лауреатом престижної відзна-
ки «Коронація слова» (Київ).

2018 року перелік її творчих 
здобутків поповнили ще три 
видання, насамперед повість 
«Неспалима смерека», яка ви-
йшла друком у василіянсько-
му видавництві «Місіонер».

2 
Василіяни. Зна-
йомство з ними для 
Ольги Яворської 
стало справжнім 
святом. Призвід-
цями його були 
отці Мелетій Батіг 
і Климентій Ста-

сів, яких у середині серпня 
2017 року прийняли до Наці-
ональної спілки письменни-
ків України і за яких, як член 
правління Львівської організа-
ції НСПУ, голосувала Ольга.

А потім була приязна зустріч 
із генеральним директором 
видавництва «Місіонер» о. Ві-
талієм Попадюком, який радо 
прийняв до друку «Неспалиму 
смереку» – і повість невдовзі 
вийшла в ошатному «вбран-
ні»: гарний дизайн обкладин-
ки, яку прикрашає світлина з 
колекції фотомайстра Василя 
Пилип’юка, продумана до дріб-
ниць внутрішня частина – на-
віть шрифти підібрані так, щоб 
текст сприймався легко.

Книжка швидко знайшла 
дорогу до читацьких сердець, 
бо це, як зазначено в анотації, 
«глибоко психологічна сповідь 
української жінки, що про-
йшла крізь ув’язнення, ста-
лінські тюрми та концтабори», 
але не скорилася, адже вірила 
в Бога, виростала в побожній 
сім’ї: «Моя мамця була дочкою 
греко-католицького священи-
ка, вона любила жартувати, 
викладала історію в гімназії 
сестер василіянок, часто роз-
мовляла зі мною, привчаючи 
до добра і милосердя. Татко 
викладав географію в Акаде-
мічній гімназії…».
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Різдво, Великдень, інші ре-
лігійні свята, служби Божі, 
урочистий дух церкви – це для 
Меланії, героїні повісті, тремт-
ливі маяки серед більшовиць-
кої ночі, світочі, які і в пітьмі 
вказували незрадний шлях… 
«Потрапивши в страшну без-
вихідь тюремної каторги, я ви-
жила тільки завдяки молитві. 
Глибокий розпач неможливо 
витримати без віри в Бога», – 
підсумовує Меланія. 

У книзі «Неспалима сме-
река» чимало таких спові-
дальних сторінок, а ще – фі-
лософських роздумів, згадок, 
асоціацій, надій. І добре, що її 
видали саме василіяни, які – 
маю на увазі старше поколін-
ня – добре знають, що таке 
безбожний комуністичний ре-
жим, переслідування, гоніння, 
поневіряння і болісні втрати. 
Власне, як і тепер:

Новини. Знову. П’ятеро бійців.
Два на розтяжці. Трьох накрили «Гради».
Бреде весна зі свічкою в руці,
Підсніжники несе під канонади.

А жаль, мов птах, злітає до небес,
Де янголи схиляються печально,
І гусне біль, що у надії скрес,
Бо розриває душу дзвін прощальний.

3 
Ці рядки також 
належать перу 
Ольги Яворської – 
її поезія така ж 
сильна, як і про-
за. Й от водночас 
із «Неспалимою 
смерекою» в київ-

ському видавництві «Україн-
ський пріоритет» (наша пись-
менниця ще не була запізнана 
з василіянами) готували до ви-

ходу поетичну збірку «Сльоза-
живиця», яка, вийшовши дру-
ком, захопила читачів і мене 
зосібна.

Я завжди читаю з олівцем, 
легенько відзначаючи найвда-
ліші вірші, строфи чи рядки. 
Але із цією збіркою покинув 
таку практику, тому що всі 
твори в ній усуціль метафо-
ричні, емоційні, довершені. Як 
ось цей:
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Прочани прямують не лише 
до Зарваниці, а й до васи-
ліянського монастиря, що у 
Лаврові. «Лаврівський монас-
тир, – пояснює авторка, – це 
унікальна пам’ятка архітекту-
ри, побудований у другій по-

ловині ХІІІ століття, єдиний у 
Східній Європі, де, за гіпоте-
зою, зберігалися мощі святого 
Онуфрія. За переданням, тут 
поховано галицького князя 
Лева (на честь якого названо 
місто Львів)». Отож:

В диві літа усе розцвіло,
Запах липня п’янить до нестями,
Третій день через наше село
В Зарваницю ідуть прочани.

Я, маленька, самотньо стою,
Рветься серце в квітучу долину,
Третій день через душу мою
Мати Божа іде в Україну.

Йдемо на прощу. Прагнемо позбутись
Невдач, хвороб, печалей і страждань.
Із баговинь виборсуються душі,
Вихлюпуючи гіркоту зізнань (…)

Переказувати зміст поезії – 
це наївність. Можна хіба що 
означити тематику збірки, її 
мотиви: насамперед релігійні 
(вірші «Молитва», «Свята Лі-
тургія», «Покрова», «Душа у 

храмі щулиться смиренно» та 
інші); любові до України, при-
роди, але зазвичай у філософ-
ському осмисленні; пронизли-
вого болю за наших воїнів, що 
гинуть у Східній Україні:

Ядучий дим над зоною АТО,
Накрили «Гради» тих, що в обороні.
Плач янголів… Зажурений Христос…
І мого вірша посивілі скроні.

Словом, «Сльоза-живиця», зокрема цикл «Іскринки душі. 
(Строфи)», – це нове сходження до ідейно-художніх висот нашої 
поетки, яка живе Україною і співпрацює з тими, хто ревно про-
повідує Слово Боже.

До таких ревних душпастирів належав і уродженець Тур’є 
о. Любомир Даців.
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4 
Отець Любомир 
передусім був 
улюбленим учнем 
Ольги Яворської, 
а водночас, за її 
словами, «вели-
ким учителем, 
сповідником і 

щирим другом». Він закінчив 
Львівську духовну семінарію, 
служив у Стемфорді (США), а 
після висвячення – у Фастові 
на Київщині, потім в Афінах, 
де був піднесений до сану про-
тоієрея, відтак – архімандрита 
Грецької католицької екзархії 
(одночасно студіюючи в Схід-
ному інституті, що в Римі), за-
хистив ліценціат.

Воістину це був надзвичай-
но талановитий трудівник у 
Господньому винограднику. 
Він вивчив англійську, грець-
ку, італійську, польську мови, 
знав безліч народних пісень 
і задушевно співав, до нього 
горнулися і старі, і молоді, і 
діти. А 28 серпня 2014 року, на 
празник Успіння Богородиці, 
життя його обірвалося. Він мав 
усього сорок літ!

Ця звістка потрясла Ольгу, 
і, коли до неї звернулися з про-
ханням підготувати збірник 
пам’яті отця, вона не вагаю-
чись узялася до роботи. А ро-
бота була напрочуд складна 

та виснажлива, бо не всі авто-
ри належно володіли пером й 
коментували факти… І все ж 
книжка вийшла, називається 
вона «Світло, яке не згасне»…

Книга про о. Любомира цьо-
горіч була третьою у творчому 
доробку Ольги Яворської. Опо-
середковано до цього добродій-
ного списку варто долучити і 
збірку «Іван Гнатюк: життя і 
творчість», яка вийшла у ви-
давництві «Сполом» у серії «Лі-
тературні профілі». До її фор-
мування Ольга Йосипівна теж 
доклала чимало організацій-
них і редакторських зусиль. Це 
була віддяка своєму безкорис-
ливому наставникові, бо саме 
Іван Федорович Гнатюк як-
найбільше посприяв її виходу 
на широкий шлях літератури і 
всеукраїнського визнання.

А головна віддяка – каплич-
ка Святої Софії біля вчитель-
ського будинку, яку спорудили 
сини Ольги та Миколи Явор-
ських Ігор та Роман як офіру 
Богові за одужання матері, а 
потім і батька… Бо хіба можна 
жити й творити без Господньо-
го благословення?

Петро ШКРАБ’ЮК



№ 12 (306)44 МІСІОНАР  ГРУДЕНЬ  2018

ВІРА Й КУЛЬТУРА

НЕВІДОМИЙ ПОРТРЕТ
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Кожний викладач має свою спе-
ціалізацію. Була вона і в Юрія Си-
доряка з Дрогобицького музичного 
училища ім. В. Барвінського (нині 
коледж). Уродженець м. Самбо-
ра, він успішно закінчив дві вищі 
школи – Харківський інститут 
культури та композиторський фа-
культет Львівської консерваторії 
ім. М. Лисенка. Тут Юрій познайо-
мився й заприятелював з уже відо-
мим композитором Володимиром 
Івасюком, який навчався на курс 
вище, не раз бував у нього вдома і 
навіть інколи допомагав студіюва-
ти. Не міг тоді хлопець знати, що 

в травні 1979 р. йому випаде сум-
на місія разом з іншим студентом, 
Олександром Левковичем (нині – 
композитором), забрати з моргу 
тіло Володимира Івасюка й при-
везти для прощання з ним рідних 
та шанувальників його таланту… 

Трохи попрацювавши в Дрого-
бицькому музично-драматичному 
театрі, молодий спеціаліст перей-
шов на роботу в училище. Йому 
доручили викладати теоретичні 
дисципліни: поліфонію, інстру-
ментознавство, гармонію, історію 
музики. І сам творив музику, якою 
постійно жив і яка жила в ньому. 
Якби продовжив займатися нею, 
мав неабиякі шанси «дописатися» 
до широкого визнання як компози-
тор. Але в 1997 р. за програмою Мі-
ністерства культури України, яку 
спонсорував Джордж Сорос, Юрій 
Сидоряк потрапив на стажування 
до США. В університеті м. Чикаго 
опановував теоретичний курс, а у 
великому американському видав-
ництві в м. Мілуокі (штат Віскон-
син) набував досвіду видання му-
зичної літератури для подальшої 
приватної діяльності в Дрогобичі.

Через скрутну економічну ситу-
ацію в Україні пан Юрій, маючи 
офіційний американський доку-
мент, що давав право жити й пра-
цювати в цій країні, вирішив підза-
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робити грошей, щоб допомоги своїй 
сім’ї. У підсумку він провів у США 
20 років. Перебуваючи у 2014 р. не-
подалік від українського греко-ка-
толицького храму у м. Хедлі (штат 
Массачусетс), заробітчанин відві-
дав антикварний ринок. Там і поба-
чив у хлопця-українця невідомий 
досі портрет митрополита Андрея 
Шептицького високого мистецького 
рівня, у дубовій рамі розміром 38х25 
сантиметрів, виконаний на товсто-
му пергаментному папері в техніці 
гуаші та акварелі. На звороті чи-
тався напис: 1/ХІ/1947–19/5/1949–
27/7/1955–3/ХІ/1961. Окремо стояла 
дата: 5/2/1951. Напевно, цими да-
тами позначений час роботи митця 
над портретом. 

Автором картини виявився 
художник Юліян Крайківський 
(1892 р., с. Різдвяне Галицького ра-
йону Івано-Франківської обл. – 1975, 
м. Едмонтон, Канада). Коротка біо-
графічна довідка про нього така. 
Навчався у Віденській академії мис-
тецтв (Австрія), на педагогічних кур-
сах у Кракові (Польща). Від 1918 р. 
служив в УГА. У 1939 р. викладав 
у Рогатинській гімназії. Працював 
у музеї «Опілля» на Івано-Франків-
щині. Від 1944 р. емігрував на Захід. 
Протягом 1944–1948 рр. проживав у 
м. Граці (Австрія), де створив і очо-
лив Об’єднання українських митців 
Австрії. А в 1948 р. Ю. Крайківський 
переїхав до Канади й решту життя 
провів там. 

А тепер стисло про творчість 
художника. Далекого 1919 р. він 
оформив «Пропам’ятну книгу УГА». 
Подіям 1914–1920 рр. митець при-
святив картини «Артистична гор-

Художник 
Юліян КРАЙКІВСЬКИЙ

стка УСС», «Відворот УГА», «Пам’яті 
полеглих», «Пісня рекрутів», «Чорт-
ківська офензива», «Могила незна-
ного вояка», «Більшовики в полоні 
УГА». Знаний він і як автор проек-
ту пам’ятника Т. Шевченкові у Ві-
нніпезі (Канада), портретів Андрія 
Мельника, Василя Стефаника, ци-
клу листівок на гуцульську тема-
тику, зокрема «Український танець 
аркан», «Святвечірній дідух», інших. 

Цікава знахідка Юрія Сидоря-
ка доповнює відомі живописні зо-
браження найвидатнішого ієрарха 
УГКЦ, який цілком присвятив себе 
служінню Богові, Україні, нашому 
народові й таким навічно увійшов 
до когорти його славних діячів. 
Мабуть, найкращим місцем для 
зберігання портрета є Національ-
ний музей ім. А. Шептицького у 
Львові, який він колись заснував.

Роман ПАСТУХ,
письменник, м. Дрогобич 
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Весною тридцять третього 
року мені минуло сім, а Гриць-
кові, моєму братові, шість років. 
Він дуже побивався за мамою. 
Тільки вона десь поїде: на Дон-
бас чи в Росію по хліб, то вже 
не спить, плаче, і я теж не маю 
спокою. Тож мама завжди мені 

говорила, щоб я дивився за ним 
і заспокоював його.

Жили ми без батька: його ще 
в 1930 році арештували, бо був 
свідомим українцем, куркулем: 
хотів відремонтувати старого 
млина й мати своє підприєм-
ство, навіть запустив його – не 
міг сидіти без роботи. Заслали 
тата на далеку Північ, там, десь 

Під чорним крилом 
голодомору: спогад 
як незагойна рана

Цю історію розповів мені письменник, громадський 
діяч, доктор сільськогосподарських наук, професор Уман-
ського сільськогосподарського університету Василь Біло-
ус. Усе своє життя він присвятив вивченню дубових лісів 
в Україні. Якось Василь Іванович приїхав до Бара і нам 
випала нагода для розмови. Бесідували про різне: про ро-
боту, про біди нашої багатостраждальної країни. Про-
фесор подарував мені свою книжку під назвою «Недолю 
співаю козацького краю…». Зайшла мова про минуле, і Ва-
силь Іванович згадав голодомор. Ця тема кричить у ньому 
болем, адже йому на долю випало пережити те страшне 
лихоліття, воно залишило в його серці й пам’яті незглад-
ні сліди. Найбільшою трагедією стала втрата молодшо-
го братика. Ось як це було.
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біля Архангельська, він заго-
товляв ліс на експорт. Дідуся 
ж мого ще раніше закатували 
в процесі слідства – він був во-
яком УНР. Тож залишилося нас 
двійко, мама та бабуся.

Сердешна ненька крутилася 
як могла, щоб нас прогодувати. 
Щодня ходила на базар і ви-
стоювала чергу, щоб найнятися 
на якусь роботу. Часто бувала в 
лісі, там збирала дрова, ламала 
сухі гіллячки й продавала на 
базарі за копійки, щоб купити 
щось із продуктів. Іноді пробу-
вала їздити товарними поїзда-
ми аж у Росію, аби роздобути 
бодай трохи хліба.

Та настав тяжкий 1933 рік. 
Ось і весна, засвітило сонечко, із 
кожним днем надворі теплішало, 
але ми того не відчували – нам 
дедалі дужче дошкуляв голод. 
Мама ходила по різних радгос-
пах, напитуючи будь-яку роботу, 
але там були свої шукачі…

У кінці зими ми нипали по-
кинутими кагатними полями й 
розгрібали руками холодну зем-
лю, шукаючи гнилі або напів-
гнилі картоплини, буряки, при-
носили додому, а мати нам із 
того суп варила. На созівському 
дворі якось назбирали торбину 
кукурудзяних качанів. Їх вису-
шили, розмололи на борошно і 
якийсь час варили кашу.

Селяни помирали на кожно-
му кроці: на дорозі, біля база-

ру – повсюди можна було поба-
чити мертвих чи напівмертвих. 
У пошуках поживи люди порпа-
лися в скиртах на полях, наді-
ючись знайти зерно в соломі та 
полові. А коли з’явилася кропи-
ва та інша трава, то прямо на-
кидалися на неї і з корінням 
усе виривали, щоб потім звари-
ти юшку, додаючи бодай пучку 
якоїсь крупи.

Письменник
 Василь БІЛОУС
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Мама і бабуся розуміли, що ми 
з Грицьком приречені на голо-
дну смерть. Щоранку прокида-
лися й відразу починали проси-
ти їсти. Із кожним днем ставало 
важче і важче, але вони боролися 
за наше життя навіть тоді, коли 
вже не було ніякої надії.

Десь на початку травня ви-
рішили відвести нас до Звени-
городського сирітського притул-
ку. Але туди приймали круглих 
сиріт, до того ж тільки по зна-
йомству, тож ми не мали шансів 
улаштуватися. І тоді мама з ба-
бусею вирішили залишити нас 
як безпритульних. Одного дня 
ранесенько нас підняли, підго-
дували лушпайками з картоплі, 
які назбирали на єврейських 
смітниках, помолившись, пере-
хрестили й вивели надвір. Ба-
буся втирала сльози, але вголос 
не плакала. Вона залишилася 
вдома, а мама взяла нас за руки, 
і ми, босоногі, пішли стежиною 
у Звенигородку. Навпростець 
це трохи більше ніж дванад-
цять кілометрів. Дорогою від-
почивали, бо дуже боліли ноги, 
але мати нас піднімала, і ми ди-
тячими кроками далі долали кі-
лометр за кілометром. Грицько 
дуже плакав, тоді мама брала 
його на знесилені руки, але не-
вдовзі знову опускала на землю. 

Ми волали, що хочемо їсти, а 
вона крізь сльози казала до нас:

– Потерпіть ще трохи, ось уже 
недалеко Звенигородка.

Нарешті добралися до міста. 
Мама сіла на траву в затишку 
дерев, узяла нас обох на руки 
й почала цілувати, а сльози її 
крап-крап-крап нам на голови. 
Заспокоївшись трохи й перепо-
чивши, ненька сказала нам таке:

– Мої любі діти, ви розуміє-
те, що нема чого їсти: ні хліба, 
ні картоплі. Діда вбили, батька 
арештували, у нас усе забрали 
комсомольці, і ми залишилися 
голі-босі. Якщо нічого не при-
думаємо, то помремо з голоду, – 
пригортає нас до себе й ридма 
ридає, боячись сказати голо-
вне – чому ми прийшли сюди. 
Набравшись духу, продовжила:

– Я хочу, щоб ви вижили. Тут, 
у місті, неподалік є притулок 
для дітей. Вони там живуть, їх 
годують. Я вас там на місяць за-
лишу. Ми підійдемо до притул-
ку, і перед будинком я покину 
вас, а ви будьте там, поки вас не 
заберуть. Я ж поїду в Росію за-
робляти на хліб і через деякий 
час повернуся.

Коли вона це говорила, 
Грицько вже спав на її руках, і 
вона вже до мене:

– Якщо вас будуть розпиту-
вати, де батько або мати, то го-
воріть, що ви сироти, що у вас 
нікого немає і ні слова про те, 
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звідкіля родом. Грицько нехай 
мовчить, а ти, Васю, відповідай, 
зрозумів?

Кажу їй:
– Я зрозумів, мамо, тільки 

довго не будьте в Росії, повер-
тайтеся до нас.

Мама знову заплакала, пере-
хрестила нас обох, поцілувала 
й промовила:

– Прости, Господи, за вели-
кий гріх, який я беру на себе, 
спаси і збережи дітей від голо-
дної смерті.

Ми підвелися й пішли ву-
лицею до притулку. Роздивив-
шись навкруги, перейшли на 
другий бік. Мати посадила нас 
на розібраний дощатий паркан, 
ще раз перехрестила, поцілу-
вала і, плачучи, швидко віді-
йшла.

Вулицею вешталися люди, 
такі ж голодні, як і ми. Хтось 
ішов на базар, хтось – із базару. 
Зустрічалися й гарно вдягнені 
містяни, особливо євреї, однак 
переважно народ був босий, обі-
драний, виснажений. Усюди  –
жебраки: жінки, діти, чолові-
ки. Ми сиділи, прихилившись 
до паркану, і дивились на них. 
Стомлені і голодні, задрімали. 
Перший заснув Грицько, а по-
тім і я. Неможливо було розпіз-
нати, живі ми чи мертві…

Підійшли якісь жінки, по-
кликали працівників притул-
ку. Між собою вони говорили, 

що ми помираємо з голоду. На-
близилась жінка в білому хала-
ті, перевірила пульс, глянула в 
очі, і попідруки нас повели до 
притулку. Там посадили біля 
столика й дали щось випити, 
водночас випитували, хто нас 
привів у Звенигородку, де наші 
батьки. Я відповідав так, як на-
казувала мама, а Грицько мов-
чав. Працівники зробили ви-
сновок, що все-таки нас хтось 
залишив навмисно. Але потім 
дали трохи поїсти, поселили в 
кімнату на другім поверсі, де 
стояли дитячі ліжка, і поклали 
спати.

А мати весь цей час стояла на 
розі будинку або ходила сюди-
туди вулицею неподалік, диви-
лася, як чужі люди забирають 
її дітей, і заливалася сльозами. 
Важко навіть уявити біль роз-
пачу, що охопив її материнське 
серце!..

У притулку були переважно 
єврейські діти й більшість пра-
цівників говорила єврейською 
мовою. Майже половину жите-
лів тогочасної Звенигородки, 
як і решти міст цього регіону, 
становили євреї. Вони не так 
гостро відчували голод, як ми, 
їм навіть постачали продук-
ти. До притулку єврейські діти 
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приходили, щоб поснідати, по-
обідати чи повечеряти, а спали 
вони вдома.

Уже другого дня Грицько по-
чав плакати за мамою: 

– А де мама? Чому вона не 
приходить? Ходімо шукати 
маму…

Я дуже переживав, щоб хтось 
бува не почув цього, пояснював, 
що мама поїхала десь далеко 
хліба роздобути й повернеться, 
наказував братикові, щоб не ве-
редував, коли прийде хтось із 
працівників притулку.

Трохи заспокоювало Грицька 
те, що ми могли дивитися через 
вікно на вулицю, спостерігати 
за перехожими, за тим, що від-
бувається за стінами притулку. 
Бачене лякало й пригнічувало. 
Повсюди почорнілі від горя й 
голоду, слабкі, змучені люди. 
Ні привітності, ні однісінької 
усмішки. Сірість, похмурість на 
обличчях. Усім погано, навіть 
тим, у кого більш-менш було що 
їсти. Іноді бачили таку картину: 
суне вулицею колона розхрис-
таних арештантів, попереду – 
військовий у чоботях, позаду й з 
обох боків – солдати в черевиках 
з обмотками, у руках тримають  
гвинтівки, гострі штики яких 
дивляться на приреченців. Зу-
стрічні сахалися від них: жінки 
із жахом хрестилися, а чоловіки 
швидко відходили подалі.
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Часто можна було бачити, як у 
когось виривають із рук шматок 
хліба або інші продукти: грабіж-
ники збивали людей із ніг, хапали 
здобич і хутко зникали за рогом.

– Останнє вкрали, – волали 
потерпілі, – допоможіть, люди, 
держіть злодія, – плач і крик 
розносився вулицею, та всі оми-
нали нещасних.

Керівництво притулку зго-
дом таки дізналося, як ми сюди 
потрапили, але нас не вигнали, 
до того ж ми, як і всі діти натоді, 
були слухняними.

Минуло більше ніж півто-
ра місяця нашого перебування 
в притулку. Одного дня, коли 
діти спали після обіду, я сидів 
біля вікна й дивився, що від-
бувається на вулиці. І раптом 
побачив жінку, схожу на маму. 
Я не помилився – це справ-
ді була вона. Грицько спав, і я 
вирішив вийти до неї. Стрімко 
спустившись, вибіг на подвір’я, 
а потім на вулицю, усміхаюся, 
кричу з радості, але мама по-
казала пальцем, щоб я мовчав. 
Ми зустрілися біля паркану, ві-
дійшли в безпечне місце. Мама 
зняла клунок, поцілувала мене 
й зразу спитала:

– Як ви тут? Де Грицько? Чи 
не голодні?..

Я все розказав, а вона погла-
дила по голові рукою, витерла 
моє обличчя й пригорнула мене 
до грудей. У неї потекли сльози 
жалю. Мама сказала мені:

– Я вже була в Росії й заро-
била трохи хліба. Мені ще раз 
треба поїхати, а ви будьте тут. 
Я приїду й заберу вас. Дивися за 
Грицьком і не пускай його само-
го на вулицю. Ось вам цукерки.

Далі вона витягнула з міш-
ка цукерки й дала мені. Про 
зустріч просила нікому не гово-
рити. Перехрестила мене, поці-
лувала і, просльозившись, ска-
зала йти до притулку.

Я був невимовно задоволений 
і щасливий! Коли Грицько про-
будився, зайшов у кімнату, дав 
йому цукерки й розказав, що ба-
чив маму і що вона скоро приїде 
по нас. А мій братик дуже розпла-
кався й образився, що я його не 
розбудив. Мені довелося заспо-
коювати його, пояснити, що якби 
вихователі побачили тут матір, 
то нас би вигнали з притулку, а 
вдома ж нікого немає. Ми дуже 
надіялись, що мама невдовзі 
приїде й забере нас додому.

Згодом ми звикли до притул-
ку, до тутешнього порядку і на-
віть до єврейської мови, яка в 
ньому панувала. Я завжди сидів 
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біля вікна й вдивлявся в обличчя 
перехожих на вулиці, чи не йде 
наша мама, а Грицько ще більше 
сумував і, коли прокидався після 
обіду, завжди запитував:

– Чи не було мами? Коли 
вона прийде?

Мені також хотілося додому, 
до мами і бабусі. Та ми не розу-
міли, що їм набагато важче, ніж 
нам. Голод якраз сягнув свого 
піку, людей помирало дедалі 
більше, але ми цього не бачи-
ли й не відчували, думали, що 
мамі просто ніколи йти до нас. 
Отож разом із Грицьком вирі-
шили повернутися додому.

Це було в кінці червня, у не-
ділю. Поснідавши, ми вийшли 
з притулку і подалися шукати 
маму і бабусю. Вибрались за 
місто й попростували до Кате-
ринополя. Я крокував попереду, 
Грицько – за мною. Наблизили-
ся до села Стебного й скоро опи-
нилися біля тутешньої церкви, 
минули її, вийшли стежкою на 
старий цвинтар, зарослий ку-
щами бузини та вишняку. Ця ж 
стежка вивела нас на сільську 
вулицю. Побачили ми невелич-
ку вишню, на якій ледь-ледь 
загоралися ягоди. Зголоднілі, 
накинулись на деревце й поча-
ли трощити ту зелепуху. Схаме-
нувшись, кажу до братика:

– Ходімо, Гришо, нам ще далеко.
– Ти йди, а я тебе дожену, – 

відповів він.

Я залишив його, надіючись, 
що він наспіє мене. Іду та йду, а 
Грицька немає. Присів, чекаю – 
нікого. Почав на весь голос кли-
кати його – у відповідь тиша. 
Повернувся стежкою до вишні, 
але брата там уже не було. Я ще 
раз гукнув – і враз мені стало 
дуже страшно: чи побачив, чи 
мені привиділось, що в кущах – 
якісь люди. Від того аж мороз 
пройшов поза шкурою. Я, пере-
ляканий, дременув на гору, ду-
маючи, що ми розминулись, що 
Грицько йде попереду. Дорогою 
ще раз гукнув його, відтак пі-
шов додому.

Голодний до болю, добрався 
до старої нашої хатини, наді-
ючись, що обійму свою матір чи 
бабусю, можливо, навіть брата. 
На жаль, садиба зустріла мене 
пусткою, двері були замкнуті 
кілком, і я зрозумів, що мама і 
бабуся подалися шукати хліба. 
Вийшов із хати й на сусідній 
грядці побачив цибулю. Вирвав 
дві цибулини і з’їв. Вони були 
дуже гіркі й пекучі. Пішов я 
тоді до хати, виліз на піч і за-
снув. Не знаю, скільки минуло 
часу, аж тут приходять дві су-
сідки, хапають мене і з лайкою 
ведуть на свій город. Приміряли 
мою ногу до відбитку на грядці 
й нумо мене стусати та лупцю-
вати за ту цибулю. Коли екзеку-
ція закінчилася, повернувся я 
до хати, так і не зрозумівши, за 
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що був битий. Заспокоївшись, 
знову поринув у сон.

Мене розбудили перелякані 
мама і бабуся. Вони прийшли з ба-
зару, відразу почали розпитувати:

– Чому ти вдома? Де Гриць-
ко? Як добрався додому? 

Я почав розказувати:
– Ми чекали на вас, мамо, 

щодня виглядали, потім вирі-
шили тікати. Біля цвинтаря в 

Стебнові Грицько залишився 
рвати вишні, а я пішов додому, 
думав, він дожене мене.

– Чого ви пішли з притулку? 
Там вас годували, а тут ми голо-
дні, – дорікала мені мати.

Скоро ця новина облетіла су-
сідські двори й усі заходилися 
висловлювати свої думки щодо 
того, що ж могло трапитися з 
моїм братом. Одні переконува-



55WWW.MISIONAR.IN.UA

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

ли, що треба Грицька шукати, 
що він живий, інші твердили, 
що все намарне.

Мама і бабуся ледве волочи-
ли ноги, та й ще мене потрібно 
було чимось годувати, горюва-
ли, обговорювали випадок із 
Грицьком. Найвірогіднішою ви-
давалася версія, що в Стебно-
му за нами слідкували. Натоді 
звільнили багатьох криміналь-
них злочинців і було поширене 
людоїдство. У містах працю-
вали різні заклади харчуван-
ня. Хто там тоді перевіряв, яке 
м’ясо використовували. Одино-
кого Грицька легко можна було 
спіймати…

Наговорившись і наплакав-
шись за моїм братом, мама і ба-
буся стали думати, чим нам по-
вечеряти, щоб до ранку дожити. 
Бабуся назбирала гіллячок, роз-
топила піч, помила лушпайки з 
картоплі, які назбирала на єв-
рейських смітниках, а мама тим 
часом на городі біля огорожі на-
рвала лободи, трохи кропиви. 
Стали варити суп чи борщ. По ве-
чері ми перехрестилися, відмови-
ли «Отче наш» і полягали спати.

Отак трагічно закінчилась 
моя втеча з дитячого притулку. 
Голод тривав не день і тиждень. 
Знаєте, коли йде війна, рахують 

дні. У часи ж голодомору днів 
ніхто не рахував і ніхто не знав, 
що принесе завтрашній день і чи 
настане він узагалі. Я, малий, не 
розумів, що страждала не тільки 
наша сім’я, а вся Україна. З нео-
бачності втратив брата, і ця дум-
ка мучить мене все життя. Маю 
багато запитань, але відповіді – 
жодної. Жодної…

З письменником Василем Бі-
лоусом я зустрічався часто у Ві-
нниці: він там жив у своєї дочки. 
Також приїздив до Бара, щоб по-
спілкуватися зі студентською 
молоддю. Професор дарував мені 
свої книжечки – літописи його 
нелегкого життя. Ми завжди 
з ним знаходили спільну мову, 
він був радий нашим зустрічам 
і бесідам. Нас єднала українська 
ідея і віра в єдиного Бога. У груд-
ні 2013 року Василь Іванович Бі-
лоус відійшов у вічність. Нехай 
його душа віднайде мир у Цар-
стві Небесному!

Історія, яку розповів цей чоло-
вік, сумна і щемлива. Біль, спів-
чуття, жаль, які ми відчуваємо, 
читаючи її і схожі на неї розпо-
віді, засвідчують, що рана мину-
лого незагойна, що пам’ять серця 
жива. Голоси закатованих понад 
80 років тому співвітчизників 
відлунюють у сьогоденні. Не ігно-
руймо їх. Молімось за їхні душі.

25 жовтня 2018 року, м. Бар, 
о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ
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І СЛОВО 
ЛІКУЄ!..

(КАРТИНКИ З ЖИТТЯ)

Недільного ранку в храмі вже закінчува-
лася відправа служби Божої, як на церковне 
подвір’я вивели попідруки стареньку бабусю, 
посадили на лавку, відразу принесли гор-
нятко води. Погано їй стало. Підскочив тиск, 
аж зашкалює. Хтось дав таблетку валеріани, 
хтось валідол, хтось запропонував викликати 
швидку, але від неї бабуся відмовилася:

– Зараз відпустить! – оптимістично запев-
нила вона. – Не вперше.

Хоча насправді з таким жартувати не варто!
Тут до бабусі підбіг юнак, на вигляд мав ро-

ків 15–16, як згодом з’ясувалося, це був її сусід:
– Бабусю, я вам допоможу дійти додому, 

принесу ягід калини, пересипаних цукром, 
вони рятують від підвищеного тиску. У нас 
цього добра вдосталь, бо і моя бабуся потер-
пає від такої недуги.

– І я вам допоможу, проведу, – зголосився 
ще один юнак, приятель бабусиного сусіда.

Старенька всміхнулася, мило глянула на 
хлопців і промовила:

– Діти, мені вже добре! Ваші слова виліку-
вали мене! Спасибі!

Швидку справді не довелося викликати, а 
юнаки таки свого слова дотримали.

Чуйні серця в них!
Маркіян ЛЕХМАН, студент факультету 

медіакомунікацій та підприємництва
 Української академії друкарства,

м. Львів

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ЗАГАДКА «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «АНГЕЛ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ: 
1.  Ісус. 2.  Світ. 3.  Торжество. 4.  Ореол. 5.  Ласка. 6.  Архистратиг. 7.  Гавриїл. 8.  Лик. 9.  Кишакевич. 
10. Чиноначальник. 11. Краплинка. 12. Ангел. 13. «Листопад». 14. Добро. 15. Око. 16. Охоронець.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА КРОСВОРД «СОЛОМОН», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:
БОСОВИЧ  Олександра, м. Івано-Франківськ
ДУБАС  Зеновій, м. Золочів, Львівська обл.

1. Дзвіночків чути срібний … і до-
бра вість летить з усіх сторін, що 
з неба Миколай до нас спішить, 
бо хоче на землі добро вершить. 
2.  Почесне звання, яке надають 
єпископові, один із церковних 
титулів. 3.  Хто на землю сходить 
з неба, йде по світу, в кожний 
край? То святий наш Миколай! 
… Миколай! (отець Василь Мен-
друнь, ЧСВВ). 4. Прилюдний вияв 
Богопочитання. 5.  Каже так мій 
любий дід, що це свято з давніх 
літ в Україні вже існує, радість лю-
дям всім дарує. Миколая – щедре 
свято, є дарунками багате («Свя-
то Миколая» Володимира…). 
6. А всему нашому народу Ти до-
бру долю принеси, усяке зло й 
лиху пригоду від України відвер-
ни («Просьба до святого Мико-
лая» … Савицька). 7.  Схильність 
до злагоди, дружніх стосунків. 
8.  Бог дав Ангела земного  – вся 
його … знає: звуть таким тебе од-
ного, Богомудрий Миколає («Зем-
ний Ангел» Юрій Шип). 9.  Робіть 
добро, робіть добро – для радос-

ті в житті, для щастя. Робіть добро, робіть добро і вам … добром воздасться. 10. Юрій … – автор 
вірша «Мир і спокій – в кожну хату». 11. Подай нам силу в борбі за правду, зішли потіху в журбі, хай 
залунає пісня побіди, … на славу тобі («Пісня до святого Миколая» слова і музика Андрія Гнатишина). 
12. Заступник наш … Миколай, він учить нас любити рідний край і для потомків берегти Дніпро, для 
України сіяти добро. 13. Марійка … – автор вірша «В ніч святого Миколая». 14. Душевна розмова лю-
дини з Богом. 15. Хто, скажіть, з людей не знає чудотворця Миколая? Він дарунки носить в торбі, бо 
у нього серце добре. Миколай – … Божа. Будьмо й ми на нього схожі (отець Василь Мендрунь, ЧСВВ, 
«Святий Миколай»). 16. Живімо так, щоб в небі голубім зірки добра світили нам усім, і заспіваємо на 
цілий світ Святого Миколая ….

Горизонтально та вертикально записано по вісім слів. 
Виберіть одне з них та дайте відповідь на запитання:

УВАГА!!! 
ПРИЗ
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КАТОЛИЦЬКИЙ НАРОДНИЙ КАТЕХИЗМ 
Франц Шпіраго

Катехизм має три частини. У першій подано науку віри, у другій – науку 
моральності, а в третій – науку про ласку Божу. Кожна із них показує Христа 
в різних образах: як Учителя, Царя і Архієрея.

Ключовим у Катехизмі є питання людського призначення, причини її іс-
нування в цьому світі.

Видання не орієнтоване на широку аудиторію, оскільки розкриті в ньо-
му теми є гостро актуальними в наш неспокійний час, коли люди прагнуть 
матеріальних розкошів, забуваючи про потреби душі.

ТРЕБНИК 

Апробоване церковною ієрархією перевидання Требника під упоряд-
куванням о. Атанасія Купіцького (ЧСВВ) містить деякі виправлення та допо-
внення. У ньому ви знайдете  чини Святих Таїнств, освячення, благословен-
ня та інші моління на різні потреби. 

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2019 РІК
Настінний відривний церковний календар містить літургійні 

читання на кожен день року. Для зручності читання пропонуємо 
звичні календарі в більшому форматі.

РАДІЙТЕ Й ВЕСЕЛІТЬСЯ 
Папа Франциск

Апостольське повчання  Папи Франциска присвячене темі покликання 
до святості в сучасному світі. Святійший отець ділиться своїми міркуван-
нями із цієї теми й спонукає до спостережень над світом і над собою, щоб 
виявити риси святості і її ворогів у сучасному світі, прагнути до цього стану 
через молитву й плекання в серці мужності, чуйності і мудрості.
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