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ЗМІСТ

ДИВО ЖИВЕ 

У КОЖНОМУ З НАС!
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

Дорогі читачі! Новий 2019 рік почав свою ходу світом, і на нас чекає 
шерег свят, які заведено зустрічати в родинному колі. Найбільше з них – 
Різдво, дух якого вже витає повсюди, сповнює нас очікуванням дива.

Говорячи про родину, більшість із нас має на увазі свою сім’ю, людей, 
близьких по крові, а диво в нашій уяві – це щось нереальне, фантастичне. 
Але насправді таке трактування поверхове, і Різдвяні свята – ідеальний 
період, щоб замислитися над цим і щось для себе зрозуміти.

Наприклад, що справжнє чудо живе в кожному з нас, і називається 
воно любов! Феномен, незбагненність світу! Її бажають і потребують усі, 
навіть якщо не зізнаються в цьому. Ми шукаємо цього дива, тоді як самі 
є його носіями. Не вміємо «увімкнути» його, користуватися ним або, ще 
гірше, зовсім відмовляємося, нехтуємо цим даром, топчемо, замість того 
щоб оберігати, як свічку від вітру, підживлювати, транслювати світові. 
Тому навколо так багато непорозумінь і страждань – віддаляючись, ми 
забуваємо, що є одною великою родиною…

Саме так, усі ми – брати й сестри в Христі, а церква – наша мати. Ми 
надто звузили розуміння родини, звели її до більш-менш обмеженого кола 
осіб. Їм тією чи тією мірою довіряємо, їх так чи так любимо (поважаємо, 
слухаємо), що ж до решти – уділяємо свого тепла чи бодай уваги 
факультативно…

Ці міркування спонукали нас присвятити січневий «Місіонар» темі 
єдності і взаємодовіри. На його сторінках ви прочитаєте про те, як 
згуртованість, пломінка любов і тверда віра допомогли нашій церкві 
вистояти в темні часи радянської сваволі й вимушеного підпілля; про 
об’єднавчу силу прощ, які віряни здійснюють до українських і закордонних 
святинь; про вияви жертовності й героїзму в ім’я України та ще багато 
цікавих розповідей, мудрих суджень, які, маємо надію, підштовхнуть вас 
до корисних роздумів.

Любі брати і сестри в Христі! Вітаємо вас зі святами й зичимо в новому 
році миру, добробуту, радості, успіхів у всіх добрих починаннях! Пам’ятаймо, 
що всі ми – Божі діти, і плекаймо в собі досконалу любов. Молімося про те, 
щоб віднайти це диво в собі, а відчувши його, не ховаймо, як ялинкову 
гірлянду, до наступного Різдва – любов має променіти й зігрівати постійно. 
Звертаймо наш духовний зір до прикладу Пресвятої Родини з Назарета, 
що є взірцем любові, єдності, всепрощення, і надихаймося.

Вірмо Богові й будьмо нероздільні – у цьому наша сила! 
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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!

ІСУСОВОГО СЕРЦЯ



5WWW.MISIONAR.IN.UA

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

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ» НА ЛЮТИЙ

Папа Франциск запрошує до при-
задуми над явищем торгівлі людь-
ми, звертає увагу на недостатню по-
інформованість щодо проблеми та 
брак бажання усвідомити її обсяги. 
І першою перервати мовчання й про-
лити світло на цю тему може молодь: 
вона має менше упереджень і здатна 
самостійно мислити. Папа закликає 
знайомитися із жертвами торгівлі, 
слухати їхні історії, щоб зрозуміти, 
як надати конкретну, ефективну до-
помогу. «Ми повинні поширювати 
культуру зустрічі, що містить у собі 
неочікуване багатство й великі не-
сподіванки», – підкреслює він.

Однією з груп ризику є молоді іммі-
гранти. Потрапляючи в нову країну, 
вони з великою  ймовірністю можуть 
не впоратися з труднощами й потра-
пити в руки торговців. Святійший 
отець із цього приводу наголосив на 
важливості освіти й створенні здоро-
вої атмосфери в школах та парафіях, 
що сприяло б викриттю злочинців. Ко-

лишні жертви, за його словами, також 
можуть зробити дуже важливий вне-
сок у визволення інших молодих лю-
дей, надаючи відповідну інформацію.

Папа Франциск вказав також на 
те, що держави повинні усувати глибо-
кі причини торгівлі людьми, створюю-
чи можливості для стабільної освіти й 
працевлаштування. Він підкреслив, 
що для гідного розв’язання цієї пробле-
ми потрібно подолати лицемірство.

«Якщо багато дівчат стає жертва-
ми торгівлі людьми й опиняється на 
вулиці, то це тому, що багато чоло-
віків: молодих, середнього і похилого 
віку – платить за це», – наголошує 
Святійший отець. Основну причи-
ну такого негативного суспільного 
явища Папа вбачає в «безсовісно-
му егоїзмі» людей. Він зазначає, що 
покарання злочинців – це обов’язок 
правосуддя, але, щоб усунути про-
блему, потрібно працювати над на-
верненням сердець, припиненням 
попиту, щоб знищити ринок. 

ЗАГАЛЬНИЙ: за великодушне прийняття осіб, які стали жертвами торгівлі 
людьми, примусової проституції та всякого іншого насильства.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ» НА СІЧЕНЬ

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

За рік, що минув, наша країна 
пережила багато і доброго, і, на жаль, 
лихого. Нині ми стоїмо на порозі 
великих подій і надіємось, що вони 
ознаменуються якісними змінами в 
життя суспільства. Однак, як і рік тому, 
ми досі потребуємо тих самих благ: 
миру, злагоди, порозуміння і любові. 
Хочемо припинення війни, колотнечі, 
чвар і розбрату, щоб наші захисники 
більше не платили власним життям 
і здоров’ям за свободу України, 
а повернулися додому живими й 
здоровими. Завмираємо в напрузі й 
очікуванні чогось кращого, бо ж, як 
уважаємо, заслуговуємо того.

Різдво Христове – це подія, яка 
дає нам незгасну надію, що все 
буде добре, адже саме для того у 
Вифлеємській стаєнці приходить у цей 
світ Він, лагідний і покірний серцем, 

щоб змінити наші втомлені, обтяжені 
серця і щоб ми, звертаючись до Нього, 
знаходили таке бажане полегшення 
для наших душ. (Пор. Мт. 11, 27–30). 
Пам’ятаймо, що насамперед від 
свідомих християн залежить, наскільки 
глибоко їхні браття – не такі активні 
в практикуванні віри або ж узагалі 
нехристияни – зможуть зрозуміти 
потребу звертатися до Бога через 
Його Сина, адже інакшого шляху 
просто не існує (Пор. Ів. 14, 6).

Звертаймося до Ісуса щиро й 
часто протягом цього року, особливо 
просімо про зміни в серцях тих, хто 
може вплинути на досягнення миру 
й цього не робить. І будьмо певні в 
тому, що Він нас чує і не є байдужим 
до наших прохань, бо інакше не став 
би одним із нас.

Протоігумен Йоан

Христос
народився!

Дорогі читачі 
журналу 

«Місіонар»,
 щиро вітаю вас 

із Різдвом 
Господа нашого 

Ісуса Христа!
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КОРОТКА ХРОНІКА 
ЖИТТЯ ПАРАФІЇ СВЯТИХ 

БЕЗСРІБНИКІВ І ЧУДОТВОРЦІВ 
КОСМИ І ДАМ’ЯНА МІСТА ХОДОРОВА

Для вірян церкви Святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна 
(парох – декан Ходорівський о. Мар’ян Черепанич, співробітник парафії Без-
срібників Косми і Дам’яна – о. Микола Прунак) 2018 рік був багатий на 
значущі події. Ми уклали коротку хроніку найважливіших із них.

3 червня. Відвідали Кохавинський монастир 
Святого Герарда УГКЦ (згромадження ченців-ре-
демтористів). Були присутні на архієрейській Боже-
ственній літургії на завершення Великого відпусту 
з нагоди 5-річчя віднови чудотворної ікони Коха-
винської Богородиці (2013–2018 рр.), яку очолив ви-
сокопреосвященний владика Ігор Возьняк, архіє-
пископ і митрополит Львівський.

1

10 червня, свято Христа Чоловіколюбця. Від-
бувся VI Національний з’їзд «Сім’ї Найсвятішого Сер-
ця Ісуса» в Гошеві. Наші прочани, члени спільноти, 
вирушили до Ясної Гори й разом із багатьма людьми, 
що шанують Серце Ісуса та моляться до нього, узяли 
участь у службі Божій, приступили до сповіді та при-
йняли святе причастя. Літургію очолював національ-
ний духівник спільноти о. Дам’ян Кастран (ЧСВВ), 
він також виголосив проповідь і подякував отцям (осо-
бливо о. Ігорю Головчаку із Суховолі, духівнику «Сім’ї 
Серця Ісуса» Стрийської єпархії) за ревне служіння.

До речі, до поширення молитовного руху та організації 
з’їздів «Сім’ї Найсвятішого Серця Ісуса», які відбуваються 
що два роки в Гошеві та щороку в запланованих пара-
фіях, багато зусиль доклали національні відповідальні – 
подружжя Оксана-Зоряна та Роман Коцюбайло. 

2
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19 серпня, свято Преображення Господньо-
го. З нагоди 155-річчя чудотворного явлення Пре-
чистої Діви Марії в Бориницькій капличці, що на 
Ходорівщині, прочанка М. Рожко організувала пішу 
прощу до святого джерела. Богослужіння очолив 
о. Мар’ян Черепанич, декан Ходорівський.4

14–15 липня. Місцева жителька М. Рожко організу-
вала 8-му пішу прощу до Зарваниці (125 км). Туди ж із 
Ходорова вирушило ще кілька автобусів із прочанами. 
Архієрейську святу літургію очолив Патріарх Святос-
лав у співслужінні з владиками УГКЦ, представником 
Папи Римського й численним духівництвом. 

Згодом прочани з Ходорова взяли участь у богослу-
жіннях з нагоди освячення Єрусалимського Гробу Гос-
поднього в Зарваниці. 3

28 серпня, свято Успіння Пресвятої Богороди-
ці. Парафіяни храму Святих безсрібників і чудотворців 
Косми і Дам’яна вшанували блаженну Тарсикію, по-
кровительку нашого міста (її беатифікував Папа Рим-
ський Іван Павло ІІ). Отці Мар’ян Черепанич, Микола 
Прунак, Тарас Гриців, Дам’ян Кастран узяли участь 
у святій літургії та відправили молебень біля мощей 
блаженної Тарсикії. На завершення служби відбулося 
недільне водосвяття.

5
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Національний духівник «Сім’ї Найсвятішого Серця Ісуса» 
о. Дам’ян Кастран із Гошівського монастиря відновив посвяту 
учасників спільноти й здійснив обряд прийняття нових членів 
(при храмі діє 16 груп, одна з них суто чоловіча). Декан Ходорів-
ський о. Мар’ян та регіональна відповідальна Богдана Свистак 
висловили подяку о. Дам’яну за ревне служіння й подарували 
йому картину місцевого художника Р. Яворського із зображен-
ням церкви Святих Косми і Дам’яна та буклет про церкву Свя-
тих Володимира й Ольги, яку освятили 28 липня 2018 року, 
прочитали молитву до Серця Ісуса за духівництво та вірша 
«Зцілення стражданням» Б. Пісного.

Молитовний дух окрилив усіх присутніх на літургії. Урочис-
тості святу додала композиція з квітів у вигляді Серця Ісуса.
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30 вересня. Прочани з Ходорова вирушили до 
монастиря Успіння Матері Божої в селі Погоні на 
Прикарпатті на 23-тю Всеукраїнську прощу вервиці 
за мир і єдність церкви з нагоди Року Божого Сло-
ва та 1030-річчя хрещення України-Русі, де взяли 
участь у Божественній літургії, яку очолив глава 
УГКЦ Блаженнійший Святослав Шевчук. На зво-
ротному шляху відвідали Духову криницю – чудот-
ворне місце на Івано-Франківщині. Там зачерпнули 
безмежної ласки Божої любові, напилися води із ці-
лющого джерела.

7

23 вересня. Цього дня збулася давня мрія багатьох 
ходорівчан та пароха парафії – з благословення прео-
священного владики Тараса Сеньківа, єпарха Стрий-
ського УГКЦ, та за сприяння о. Тараса Бабія мощі 
святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна 
привезли з Риму на постійне зберігання в Ходорів-
ський храм. 

Преосвященного владику Тараса Сеньківа хлібом-
сіллю зустрічали декан о. Мар’ян Черепанич і місцеве 
духівництво, члени спільнот «Апостольство молитви», 
«Матері в молитві», «Жива вервиця Філомени», «Ми-
лосердя», «Сім’я Найсвятішого Серця Ісуса» та най-
молодші парафіяни. У літургії, яку очолив владика, 
узяло участь 12 отців Ходорівського деканату. Усі охочі 
приступили до святих таїн сповіді і причастя, миропо-
мазання, напилися свяченої водиці, попросили благо-
словення й заступництва у святих, із глибокою вірою 
доторкнувшись до мощівника. 6
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* * *
Щонеділі в нашому храмі на спільну молитву збирається 

спільнота «Матері в молитві». 
Щомісяця другої п’ятниці їздимо на нічні чування до Коха-

винської Матері Божої.
Щомісяця першої п’ятниці члени «Апостольства молитви» 

приходять у храм на святу літургію, приступають до сповіді й 
приймають святе причастя. Декан о. Мар’ян Черепанич від-
правляє богослужіння за здоров’я, читає спеціальні молитви, 
освячує воду й окроплює нею всіх членів спільноти. 

При «Апостольстві молитви» церкви Святих безсрібників і 
чудотворців Косми і Дам’яна діє товариство «Милосердя», яким 
керує ревнителька «Апостольства молитви» п. Надія Камінська. 
Товариство опікується хворими, одинокими, допомагає їм мате-
ріально, вітає з ювілейними датами.

Богдана Свистак, регіональна відповідальна «Сім’ї Найсвятішого Серця Ісуса»

28 жовтня, свято Христа Царя. У храмі Святих 
безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна після Боже-
ственної літургії відбулося відновлення посвяти членів 
«Апостольства молитви». Отець декан Мар’ян Черепа-
нич відправив молебень до Серця Ісуса. Відтак спільно 
помолилися за здоров’я всіх, за Папу Римського й Па-
тріарха Святослава, за мир в Україні, за поширення 
«Апостольства молитви» в парафії.

8

14 жовтня. Були на храмовому празнику, під час 
зустрічі вихідця з Кохавинського монастиря – владики 
єпископа-помічника Сокальсько-Жовківської єпархії 
Петра Лози.
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У Коломиї потрійне свято: не-
діля, храмовий празник у церкві 
Святого Йосафата і з’їзд моли-
товних спільнот «АМ». Утішно 
бачити великий гурт молоді й ді-
тей – не тільки тутешніх, а з усієї 
Івано-Франківщини, можливо, і з 
інших куточків України… Насто-

ятель храму о. Володимир Касіян 
добре постарався, щоб організу-
вати свято!

Урочисту службу Божу очолив 
о. Терентій Довганюк (ЧСВВ), ко-
ординатор «Апостольства молитви» 
в Україні (до речі, мій земляк із 
Воскресінців). Палкою, глибокою 

Вістка з Коломиї

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»



13WWW.MISIONAR.IN.UA

проповіддю він закликав присут-
ніх брати приклад із життя свято-
го священномученика Йосафата 
Кунцевича, який старанно служив 
Богові й ближнім, безперестанку 
молився, щоб усі були нероздільні, 
та навертав вірних до єдиної Все-
ленської апостольської церкви.

Отець Терентій наголосив, що 
нині можна почути думку, нібито 
різниці між церквами немає, адже 
Бог один. Але святий Йосафат по-
мер не за «яку-небудь церкву», а 
за єдину Христову. Її Ісус заснував 
на Симоні Петрі після його визна-
ння віри: «Ти – Христос, Бога жи-
вого Син» (Мт. 16, 16). Спаситель 
сказав апостолові: «Ти – скеля, і на 
цій скелі Я збудую Мою церкву, і 
пекельні ворота її не подолають» 
(Мт. 16, 18).

Відтак проповідник звернувся до 
святого Йосафата з благанням про 
єдність українського народу й поба-
жав усім присутнім так само, як і цей 
великий подвижник, прагнути гли-
бокої єдності з Богом і триматися її.

Завершуючи свою проповідь, 
о. Терентій процитував слова Папи 
Римського Івана ХХІІІ, звернені до 
українських єпископів під час ау-
дієнції в Римі: «Церква і народ, з 
яких вийшов святий мученик за 
єдність церков Йосафат Кунцевич, 
не можуть загинути й переживуть 
усі переслідування та випробу-
вання історії…». Він зазначив, що 
«цими словами Папа підкреслив 
моральну силу й надприродну 
вартість нашого невтомного про-
відника, який жив, працював, мо-
лився, терпів і віддав своє життя 
як мученик задля євангельської 

ідеї – щоб усі були одно (Ів. 17, 22). 
Від смерті святого мученика за 
єдність минуло майже 4 століття, 
але його праведне життя, світлий 
приклад геройських чеснот постій-
но надихають до молитви!». Отець 
закликав молитися до Пречистої 
Діви Марії, прославленої в Жиро-
вицькій іконі, яку так любив Йоса-
фат і яку століттями вшановують у 
Римі, просити в Неї миру й світло-
го майбутнього для України й для 
нашої церкви.

Відтак віряни приступили до 
мирування. Під час обряду в храмі 
лунала чарівна тиха духовна музи-
ка у виконанні відомого квартету з 
Коломиї – скрипалів Івана Арсени-
ча, Оксани Рєзнік, Галини Іноміс-
тової, піаністки Ірини Зінець.

Як я вже зазначав, у рамах свя-
та було організовано з’їзд «Апос-
тольства молитви» й відновлення 
посвяти його членів. Треба сказа-
ти, що коломийські апостоляни – 
активні учасники всеукраїнських 
з’їздів товариства, що відбуваються 
в його духовній столиці – Жовкві. 

Після служби Божої в брата 
Корнилія Сотника (ЧСВВ) можна 
було придбати духовну літерату-
ру від видавництва отців василіян 
«Місіонер». Я скористався пора-
дою о. Терентія та брата Корнилія 
й придбав «Буквар католицької 
сім’ї» о. Йосифа Стімпфле. Це дуже 
корисна, цікава й потрібна книж-
ка. Родинний катехизм полегшить 
реалізацію християнських ціннос-
тей у наших родинах, а старшій 
молоді допоможе краще приготу-
ватися до відповідальності сімей-
ного життя. Книжка затягує вже 
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з перших рядків передмови: «Вдяг-
ніться, отже, як вибрані Божі, святі 
і любі, у серце співчутливе, доброту, 
смиренність, лагідність, довготерпе-
ливість, терплячи один одного і про-
щаючи одне одному взаємно… А над 
усе будьте в любові, і нехай панує в 
серцях ваших мир Христовий».

А ще я мав щасливу нагоду по-
бувати в гостинному домі о. Терен-
тія та його матері Марії. Ми бесіду-
вали в кімнаті, де за часів підпілля 
УГКЦ відправляли служби Божі й 
уділяли вірним Святі Тайни, де за-
роджувалося покликання до життя 
в чернецтві тоді ще малого Володи-
мира, а в майбутньому о. Терентія. 

У цій оселі панує надзвичай-
на енергетика вмиротворення… 
Пані Марії скоро виповниться 80 
літ, вона згадувала прожиті важкі 
роки, цікаві події минулого, неза-
бутні зустрічі з достойними осо-
бами підпілля, родинні звичаї та 

традиції. Цей візит залишив у моїй 
душі теплі спогади. І я, і мої одно-
сельці радіємо, що маємо такого 
земляка, як отець Терентій Довга-
нюк, жертовний служитель Госпо-
да, що йде слідами святих Василія 
Великого і Йосафата Кунцевича.

Особливу подяку висловлюю 
братові Корнилію Сотнику (ЧСВВ) 
за чудову, легку розмову, за його 
щиру простоту й водночас велику 
шляхетність. Дякую видавництву 
отців василіян за духовну й науко-
ву літературу, зокрема за часопис 
«Місіонар». Сучасним людям, як 
ніколи, необхідно підживлювати 
свою душу світлим словом, й отці 
василіяни плідно працюють на цій 
ниві. Нехай допомагають їм Бог і 
Пречиста Діва Марія!

З повагою і вдячністю Василіянському чину
Зеновій Винничук, парафіянин церкви 

Воскресіння Христового в с. Воскресінці
Коломия, 25 листопада 2018 року Божого
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ
РЕЛІГІЙНОГО ЧАСОПИСУ «МІСІОНАР»!

З Божим благословенням, молитвою та різдвяною радістю 
о. Терентій Довганюк (ЧСВВ), координатор 
«Апостольства молитви», Жовква, 2019 р. Б.

Любі члени «Апостольства молитви» та шанувальники Пресвятого Серця Хрис-
тового! Вітаю вас святковим привітом: «Христос народився! Славімо Його!».

Настає час радості, коли ми по-особливому розуміємо й відчуваємо, що «Слово 
стало Тілом і оселилося поміж нами» (пор. Ів. 1; 14), що у світ прийшла досконала 
Божа любов. Запитаймо себе, чим є народження Христа для нас? Ісус приніс сві-
тові нове життя, повернув людям втрачену гідність Божих дітей, звільнив їх від 
гріха, відкрив шлях до вічного блаженства, обдарував справжньою свободою… 
Тому ми не можемо обмежувати святкування лише спогадом про історичну по-
дію – повинні пережити Христове Різдво у своїх серцях, очистивши їх покаянням 
і прощенням. Тоді свято стане для нас початком особистого спасіння, відкуплен-
ня та безмежною радістю…

Наші серця звернені до Вифлеємської печери, де понад дві тисячі років тому 
всяке творіння вітало народження Ісуса. Молитовно ми там, біля ясел, де Творець 
світу виявив Свою незбагненну любов і надзвичайну довіру до людей, утілившись 
у безпорадне Маля. Він зростав поміж нас, терпів із нами, за нас страждав, помер 
і воскрес, давши нам спасіння. Усвідомлення цього зворушує й спонукає до роботи 
над собою, адже ми покликані в цей світ не просто так, але з певною місією, най-
першою з яких є любити Бога й одне одного. Бо ж тільки в любові є свобода.

Говорячи про свободу, підношу вдячність Богові й Діві Матері за волю Укра-
їнської греко-католицької церкви, яка вистояла в часи репресій і переслідувань 
і нині розправила крила. Дякую також і релігійному товариству «Апостольство 
молитви», шанувальникам Пресвятого Серця Христового і Непорочного Серця 
Діви Марії та всім вірним за збереження віри в ті нелегкі часи. Нехай Господь 
береже вас і ваших рідних від усякого зла та дарує святкову радість, нехай у 
ваших домівках панують мир і любов. Будьте міцними у вірі, живіть довго й 
щасливо з Божим благословенням.

Також шлю свої вітання з Різдвом Христовим і Новим роком героям України, 
які сьогодні захищають кордони нашої держави, та складаю щиру подяку капе-
ланам і волонтерам, які діють згідно із Христовими словами: «Усе, що ви зробили 
одному з найменших цих, ви Мені зробили…» (пор. Мт. 25:31–46), за їхню щиру 
моральну, духовну і матеріальну підтримку. Нехай Христос допомагає вам пере-
могти ворога й здоровими повернутися до своїх родин, а Божа любов обіймає всю 
нашу неньку Україну, щоб у народі запанувала єдність – запорука сили.

Нехай світло Вифлеємської зірки осяє нашу землю та принесе їй мир і добро-
бут. Щасливого й благословенного всім нового 2019 року Божого! 

Христос Народився! Славімо Його!
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НЕЗАБУТНЯ
ПРОЩА ДО РИМУ

Є в християнській історії особливі віхи, 
дати, знати й пам’ятати які повинен кожен 
вірянин. Їхня значущість для церкви і Божого 
люду не зменшується з плином часу. Одна із 
таких знаменних подій відбулася 1150 років 
тому: брати Кирило і Мефодій переклали 
літургійні тексти церковнослов’янською 
мовою й показали їх Папі Римському 
Адріянові ІІ. Сталося це 866 року. Папа надав 
їм спеціальний дозвіл на розповсюдження 
перекладних церковних книг і проведення 
богослужінь церковнослов’янською мовою. 
Тоді брати також привезли до Риму мощі 
святого Папи Климента, які Кирило знайшов 
у Херсонесі, де мученик відбував заслання. 
Кирила і Мефодія вважають покровителями 
Європи, тому що вони зробили неоціненний 
внесок у поширення Євангелія між 
слов’янськими народами.

Церква шанує святих Кирила і 
Мефодія за їхню просвітительську, 
проповідницьку працю. Цьогоріч 
натхненником та організатором святкувань 
із нагоди 1150-річчя здійснення перекладу 
богослужбових книг церковнослов’янською 
мовою став владика Іриней Білик (ЧСВВ). 
У рамах відзначення цього ювілею відбулася 
велелюдна проща з України до Риму. 
Серед щасливих прочан також був дитячий 
хор із села Межиріччя, що неподалік від 
шахтарського Червонограда.

Чомусь подумалося, що більшість цих 
дітей, особливо молодших школярів, не 
виїздила навіть за межі села, хоча б до 
Червонограда. Вони добре знають дорогу до 

своєї школи і церкви, а що далі – невідомо. 
Аж раптом їм випала унікальна можливість 
вирушити в подорож шляхами, які ще в 
стародавньому світі приводили людей до 
столиці могутньої імперії – Рима, який тепер 
є осередком християнського світу.

І я, і багато інших людей запитували 
себе: чому саме цих дітей обрано? Гадаю, 
відповіді треба шукати не на землі, а на небі: 
вони містяться не в дітях, не в їхніх батьках 
чи вчителях, а в Божому промислі. Тут, у 
Межиріччі, і в далекому минулому, і за років 
незалежності завдяки молитвам усіх вірних 
зродилося багато духовних покликань до 
священицького і богопосвяченого життя. Це 
особлива благодать над парафією. Мабуть, 
саме тому Господь захотів віддячити людям, 
щоб вони відчули безмежне щастя за своїх 
дітей та внуків, учнів та односельців, які 
отримали можливість поїхати до Рима, 
щоб там прославляти Бога, високо нести 
український стяг. Має Господь і особливий 
задум щодо теперішнього покоління дітей та 
молоді з Межиріччя.

Отож на запрошення владики Іринея 
Білика (ЧСВВ) юні хористи під моїм 
керівництвом вирушили на прощу до Рима, 
та ще й з особливою місією – співати на 
Божественних літургіях: 21 жовтня – у 
найбільшій у світі Марійській святині – Санта 
Марія Маджоре, а 22 жовтня – на гробі 
святого Йосафата в базиліці Святого Петра.

У неділю, 21 жовтня, діти прибули на 
площу Святого Петра, щоб узяти участь 
у спільній молитві «Ангел Господній», 
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яку провадив Папа. З-поміж прочан 
із різних куточків світу, які заповнили 
площу, вирізнялися невимовно гарні діти з 
Межиріччя. Вони були вбрані у вишиванки, 
на яких ясніли синьо-жовті квітки, у руках 
тримали українські прапорці. А над усією 
групою із 47 осіб підносився, як хоругва, 
великий національний стяг. Легенький 
вітерець розгортав його то в один, то в 
другий бік, наче намагався показати всім 
прочанам: ці маленькі діти і молодь стільки 
промовили світові про Україну!

Напевно, Папа Франциск, коли відводив 
очі від тексту і дивився на площу, бачив 
наших прочан, що стояли навпроти нього, 
біля центрального обеліска. А там – діти 
з України! Усіх їх зігрівали його слова, які 
сходили на них неначе з небес. На дитячих 
обличчях можна було зауважити водночас 
радість піднесення і смуток від нерозуміння 
мови. Мабуть, це зроджувало бажання ще 
більше вчитися, стати поліглотами. 

Ці світлі моменти, коли ми бачили Папу, 
слухали його, молилися з ним, отримали 
його благословення, назавжди залишаться 

в пам’яті. Того дня на площі Святого Петра 
зібралося багато паломницьких груп з усієї 
України. Усі ми в молитві підносили серця до 
Бога, а в руках тримали синьо-жовті прапори.

Наш національний стяг ми високо 
піднесли і на площі Венеція, на якій є 
чудова сакральна споруда, що називається 
Вівтар Вітчизни. Її звели талановиті й мудрі 
італійці на знак об’єднання Північної Італії з 
Південною. Малий прочанин Максим носив 
прапор і говорив усім, що ми з України.

21 жовтня в базиліці Санта Марія 
Маджоре дитячий хор із Межиріччя співав 
службу Божу, після якої владика Іриней 
вручив усім співцям іменні пам’ятки учасника 
ювілейної прощі, а зачитував їх о. диякон 
Петро Токач. Він, до речі, повністю оплатив 
поїздку не тільки хорові з Межиріччя, але 
й багатьом іншим українським прочанам, 
серед яких були люди зі Львова, Києва та 
Одеси. Переконаний, діти не забудуть такого 
доброго вчинку й молитимуться за о.  Петра.

У понеділок, 22 жовтня, дитячий хор із 
Межиріччя співав службу Божу в базиліці 
Святого Петра на гробі святого Йосафата. 

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ
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Літургію очолив владика Іриней. Після 
богослужіння ми відвідали підвальний храм, 
у якому розташоване поховання апостола 
Петра, а також пап. Відтак у супроводі владики 
піднялися на купол базиліки Святого Петра, 
звідки оглядали Рим та Ватикан, милувалися 
й захоплювалися неймовірною красою, яку 
створили генії людства. По обіді побували в 
базиліці Сан Джованні ін Латерано, а також 
відвідали церкву неподалік, у якій містяться 
сходи, якими Ісуса вели до Пилата.

Хоч пересуватися містом доводилося 
швидко (хотілося якомога більше побачити!), 
а також далися взнаки чималі переживання 

і велика відповідальність за спів літургій, 
однак втома в маленьких прочан минула 
швидко, і вони радо погодилися відвідати 
славну площу Фонтана ді Треві.  Побували 
ми також у Венеції. Італійці дуже гостинні й 
приймали нас душевно, гарно, як найкращих 
друзів, хоч і бачили вперше. Неймовірно, 
але вони навіть столи накрили жовто-синіми 
обрусами! Наступного дня ввечері хористи 
виступили перед місцевою аудиторією 
з концертною програмою, у якій були 
релігійні та патріотичні пісні. Глядачі щедро 
нагородили їх аплодисментами, а опісля 
концерту – ще й гостинцями.
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На прощання діти подарували італійській 
громаді ікону Божої Матері, яку урочисто 
винесли на вишитому рушникові: хотілося 
щось залишити на пам’ять про себе й Україну, 
а на додачу всі разом заспівали «Многая 
літа». Господарі відразу вирішили розмістити 
чудову ікону Богородиці в бічній каплиці 
їхнього храму, де будуть молитися люди.

Незабутньою пригодою стало й наше 
перебування в Словенії: протягом одного 
дня ми оглядали її столицю – Любляну. Так 
випало, що того дня з офіційним візитом до 
Словенії прибув угорський президент. На 
площі вишикувалися військові, розстелили 

червоний хідник, усі чекали важливого гостя. 
І ми приєдналися до натовпу. Коли очільник 
Словенії підійшов до людей і вітався з ними, 
двом українським прочанам випала нагода 
потиснути йому руку, а фото однієї пані з 
нашої групи навіть розмістили на офіційному 
сайті президента!

Проща закінчилася, але відчуття Божого 
чуда, неймовірної вдячності Всевишньому 
та організаторам, ці неоціненні ласки та 
благодать, якими виповнилися наші серця у 
святих місцях, будуть із нами повіки!

о. Климентій Стасів, ЧСВВ
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Чернечі обіти в Згромадженні 
сестер Святого Йосафата

У неділю, 25 листопада, сестри 
Згромадження Святого священномученика 
Йосафата відзначали празник свого небесного 
покровителя. Святкування розпочалося 
архієрейською літургією у василіянському 
монастирі Святого Онуфрія, яку правив 
преосвященний владика Василь Тучапець, 
екзарх Харківський, у співслужінні з о. Діонисієм 

Заведюком, генеральним консультором ЧСВВ, 
о. Віктором Кваснієм (ЧСВВ), секретарем 
провінції Найсвятішого Спасителя в Україні, 
о. Христофором Ганинцем (ЧСВВ) й іншими 
пресвітерами. У часі Божественної літургії 
відбувся обряд облечин кандидаток Світлани 
Гриненко і Віри Прус, які прийняли чернечий 
одяг і нові імена – Йоанна й Тереза. Сестри 
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Анастасія Куцір і Домініка Чорниш відновили 
свої тимчасові обіти на три роки; с. Йосафата 
Панас склала довічні обіти. У проповіді владика 
Василь наголосив на важливості усвідомлення 
того, що все, що ми маємо, є Божими дарами, 
які ми отримали, щоб ділитися з ближніми і 
нужденними. Так чинив і святий Йосафат.

Після літургії владика привітав йосафаток 
з їхнім святом і побажав сестрам витривалості, 
«святості та великої любові до Бога і ближніх».

Історична довідка. Згромадження сестер 
йосафаток заснував 1792 р. о. Тимотей 
Щуровський, чернець Чину Святого Василія 
Великого, у м. Білій на Підляшші (нині 
Польща) як ІІІ Василіянський чин. Члени 

спільноти жили разом та носили чернече 
вбрання. 1916 р. згромадження отримало 
апостольське благословення від Папи 
Римського Бенедикта XV, а в липні 1922 р. – 
від Папи Пія ХІ. 6 вересня 1943 р. митрополит 
Андрей Шептицький затверджує Правила 
Згромадження Святого священномученика 
Йосафата, що їх підготували о. Ісидор Луб 
(ЧСВВ) та о. Іриней Назарко (ЧСВВ).

Сьогодні сестри працюють при церквах та 
у лікарнях, здійснюють катехизацію в школах, у 
сиротинці та при парафіях, ведуть біблійні гуртки. 
Усю свою діяльність скеровують до основної цілі 
згромадження – через молитву, слово, працю та 
жертву причинитися до єдності церков.
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ГЛАВА УГКЦ ОСВЯТИВ ХРАМ
У БРЮХОВИЦЬКОМУ
МОНАСТИРІ 
СВЯТОГО ЙОСИФА
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Фотограф – Іпатій Ващишин, ЧСВВ. 
Джерело: OSBM.in.ua
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2 грудня 2018 р. відбулося освячення 
семінарійного храму собору Пресвятої 
Богородиці при монастирі отців василіян 
у Брюховичах, що неподалік від Львова. 
Архієрейську Божественну літургію 
очолив отець і глава УГКЦ Блаженнійший 
Святослав Шевчук.

Привітав предстоятеля УГКЦ ієромонах 
Пантелеймон Трофімов (ЧСВВ), ректор 
Василіянського інституту філософсько-
богословських студій імені митрополита 
Йосифа Велямина Рутського. Відтак 
розпочався чин освячення храму і престолу 
з літургією.

Із Блаженнійшим Святославом 
співслужили 11 владик УГКЦ із України 
та з-за кордону: Ігор Возьняк, митрополит 
Львівський; Богдан Дзюрах, секретар 
Синоду єпископів УГКЦ; Іриней Білик, 
канонік папської базиліки Санта Марія 
Маджоре в Римі; Даниїл Козлінський, 
владущий архієрей єпархії Покрови 
Пресвятої Богородиці в Аргентині; Богдан 
Данило, єпарх Пармський (США); Дмитро 
Григорак, єпарх Бучацький; Василь Івасюк, 
єпарх Коломийський; Йосафат Говера, 
екзарх Луцький; Василь Тучапець, екзарх 
Харківський; Михайло Бубній, екзарх 
Одеський; Петро Лоза, єпископ-помічник 
Сокальсько-Жовківської єпархії.

У літургії також узяли участь 
протоархімандрит Василіянського чину 
о. Генезій Віомар (ЧСВВ) з генеральним 
вікарієм та радником чину; протоігумен 
Провінції Найсвятішого Спасителя 
о. Йоан Школик (ЧСВВ); протоігумен із 
закарпатської провінції Святого Миколая 
о. Андрій Белеканич (ЧСВВ); протоігумен 
польської провінції Покрову Пресвятої 
Богородиці о. Миколай Козіцький (ЧСВВ); 
настоятелі та ієромонахи василіяни; 
ректори семінарій і навчальних закладів 
УГКЦ; духівництво двох обрядів 
католицької церкви в Україні та вірні з 
прилеглих і віддалених околиць.
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У своїй гомілії Блаженнійший 
Святослав зазначив: «Євангеліст 
Лука благовістує про Бога, який 
спішить на допомогу найслабшому, 
найменшому і тому, кого відкинули 
й забули». У недільному Євангелії, 
яке розповідає про оздоровлення 
скорченої жінки, «Бог спішить 
на поміч перш за все тому, хто 
найбільше відчуває свою немічність». 
Проповідник закликав: «Нам треба 
не так покладатися й вірити у 
власні сили, як вірити в присутність і 
діяльність Божої сили між нами!

…Ми бачимо, як цього тижня 
Україну вкотре потрясло велике 
цунамі недовір’я. Навіть перед лицем 
великої загрози – можливого прямого 
вторгнення на територію України – українці не 
вірять». Продовжуючи говорити про цю тенденцію, 
архієрей зауважив: «Я думаю, що образ скорченої 
жінки – це образ скорченої, зв’язаної недовір’ям 
України». Господь «є нашим Богом свободи, 
гідності й повноти людського життя» тільки за 
умови цілковитої довіри до Нього.

Говорячи про освячення храму й престолу, 
Блаженнійший Святослав зазначив, що 
«престол є видимим знаком діяльності 
присутності воскреслого Спасителя між нами». 
Ця присутність має особливе завдання в тому 
місці, де навчається чернецтво. Воно полягає 
у взаємному довір’ї ченців-семінаристів і їхніх 
духівників і настоятелів. Це запорука успіху в 
боротьбі з будь-якими труднощами, необхідний 
елемент виховання, зростання у вірі, духовного 
поступу, навчання богослов’я та зростання в 
Божій благодаті.

Також проповідник подякував усім 
доброчинцям храму, «бо коли жертводавець 
щось віддає, то це є теж знак довір’я, що його 
кошти будуть правильно використані». Тому 
сьогодні ця довіра себе показала й оправдала.

На завершення гомілії з уст архієрея 
прозвучало урочисте побажання: «Нехай цей 
храм, який ми сьогодні сповняємо Божою 

славою й посвячуємо на честь Пречистої Діви 
Марії, стане марійською школою віри в Бога і 
довір’я до ближнього».

У кінці Божественної літургії Блаженнійший 
Святослав подякував усім присутнім владикам, 
чернецтву, духівництву й вірним, а ректору 
Василіянського інституту він подарував ікону з 
княжого Галича, копію чудотворної Крилоської 
Богородиці, яка довгий час зберігалася в 
церковиці Святого Василія.

Свої вдячність і привітання присутнім 
та доброчинцям храму висловили також 
генеральний настоятель Василіянського чину 
о. Генезій Віомар (ЧСВВ) та протоігумен 
о. Йоан Школик (ЧСВВ). Провінційний 
настоятель подарував Блаженнійшому 
Святославу євхаристійний набір. Зі свого боку 
о. Пантелеймон Трофімов (ЧСВВ) презентував 
ікону «Скинія, що зветься святая святих», 
яка належить до київської іконописної школи. 
Настоятель храму виявив сподівання, що вона 
стане також покровителькою Брюховичів. 

Глава УГКЦ пригадав про заклик Синоду 
єпископів УГКЦ щодо посиленої молитви й 
посту за Україну й тих наших співвітчизників, 
які перебувають у полоні. Тому на завершення 
всі помолилися за Україну й за чесні та 
справедливі вибори.
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 ПАПА ФРАНЦИСК: 
ЄДНІСТЬ МІЖ ХРИСТИЯНАМИ – 
НАДІЯ СВІТУ
Папа Римський привітав Патріарха Варфоломія  І зі святом на честь 

апостола Андрія Первозванного, покровителя Константинопольської ар-
хієрейської кафедри. У своєму зверненні Святійший отець нагадав про те, 
що нероздільність християн – вимога Господа Ісуса та необхідність для ді-
євішого свідчення.

ТРАДИЦІЙНИЙ 
ОБМІН ДЕЛЕГАЦІЯМИ
У рамах традиційного обміну делегаціями з нагоди вшанування не-

бесних покровителів Римської та Константинопольської єпископських 
кафедр делегація Апостольської Столиці взяла участь у святкуваннях на 
честь апостола Андрія, які відбулися 30 листопада 2018  р. в осідку Кон-
стантинопольського патріархату в Стамбулі. Наприкінці Божественної лі-
тургії, яку Варфоломій І відслужив у патріаршому храмі Святого Юрія, кар-
динал Курт Кох, голова Папської ради сприяння єдності християн, вручив 
йому послання від Папи Франциска.

Ватиканська делегація, до складу якої належали секретар і заступник 
секретаря Папської ради сприяння єдності християн, апостольський нун-
цій у Туреччині, також мала окрему зустріч з Варфоломієм І та синодаль-
ною комісією, відповідальною за стосунки з католиками.

А кілька місяців тому, 29 червня 2018 р., делегація Вселенського па-
тріархату брала участь в урочистостях на честь святих апостолів Петра й 
Павла в Римі.
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ПОКЛИКАНІ СПІЛЬНО СВІДЧИТИ
За словами Папи Римського, обмін делегаціями церков Риму та Кон-

стантинополя став свідченням «глибоких зв’язків, які поєднують наші 
осідки». І хоч після століть непорозумінь, відмінностей та мовчання може 
здаватися, що вони знищили ці взаємини, «Святий Дух, Дух єдності, дозво-
лив нам наново розпочати братерський діалог».

«Наші церкви завдяки навчанню перших Вселенських соборів та отців 
церкви, незважаючи на відмінності, що розвинулися в місцевих традиціях 
та богословських формулюваннях і потребують кращого осмислення та 
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пояснення, з великою дбайливістю зберегли 
Апостольське передання. Водночас обидві 
церкви з почуттям відповідальності перед 
світом уважають невідкладним покликання, 
яке зобов’язує кожного з нас, хто був охре-
щений, звіщати Євангеліє всім людям»,  – 
пише Папа Франциск. На його переконання, 
уже сьогодні ми можемо спільно трудитися 
для віднайдення миру між людьми, поваги 
до гідності кожного життя, піклування про 
створіння й подолання всіх форм сучасного 
рабства.

ЄДНІСТЬ – ЗНАК НАДІЇ
Як зауважує Святійший отець, старання 

щодо відновлення повного співпричастя є 
насамперед «відповіддю на бажання нашо-
го Господа Ісуса Христа», Який перед страс-
тями молився за учнів: «Щоб усі були одно». 
Дякуючи Патріархові Варфоломію за участь 
у Дні молитви й призадуми в наміренні миру 
на Близькому Сході, що 7 липня відбувся в 
італійському місті Барі, понтифік підкрес-
лює: «У єдності ми даватимемо ефективнішу 
відповідь на потреби людей нашого часу». 

«У світі, зраненому конфліктами, єдність 
між християнами є знаком надії, що пови-
нен променіти дедалі видиміше. Маючи це 
на думці, запевняю Вашу Святість у своїх мо-
литвах за те, щоб Бог, джерело примирення 
та спокою, дав християнам благодать “бути 
однієї думки, співчутливими та братолюбни-
ми” (1Пт 3:8). Бог покликав нас до цього, тож 
ми “покликані успадкувати благословення” 
(1Пт 3:9)», – наголошує Папа Франциск, скла-
даючи патріархові та вірним найщиріші по-
бажання від усієї католицької церкви.

Джерело: vaticannews.va
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 ЦІЛКОМ ТАЄМНО: УГКЦ У ПІДПІЛЛІ

В історії УГКЦ є дуже драматичні періоди. Однин із таких – функціону-
вання в умовах заборони церкви в Україні за радянського режиму. Львів-
ський псевдособор 1946 року, проведений під куруванням органів НКВС, 
проголосив ліквідацію УГКЦ, а її парафії повинні були належати РПЦ. Будь-
яку душпастирську діяльність греко-католицьких священиків після цього 
фарсового акту вважали незаконною. Священики, ченці й черниці зазна-
ли репресій. Церква перейшла в підпілля.

Про цей період на території Львівської архієпархії в програмі «Добра 
розмова» від 6 грудня в ефірі «Воскресіння. Живе радіо» розповів історик 
церкви, викладач УКУ о. Тарас Бублик.

УГКЦ перебувала в підпіллі понад півстоліття – з 1946 року до 1989 року. 
Історики церкви виокремлюють три періоди, з яких найжорсткішим був 
«сталінський», що почався з таємної інструкції 1945 року, перший розділ 
якої називався «Заходи щодо відриву греко-католицької (уніатської) церк-
ви в СРСР від Ватикану та подальшого її приєднання до Російської пра-
вославної церкви». За звинуваченнями в «контрреволюційній діяльності» 
священиків засуджували на великі терміни, засилали в Сибір та Казахстан, 
позбавляли громадянських прав. Так було засуджено митрополита Йоси-
фа Сліпого, єпископів Миколая Чарнецького, Івана Лятишевського, Григо-
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рія Хомишина, Йосафата Коциловського, Никиту Будку, Григорія Лакоту, 
багатьох священиків. Тільки протягом 1945–1946 років органи держбез-
пеки заарештували понад 800 греко-католицьких душпастирів, яким при-
судили від 10 до 25 років таборів у Мордовії, Сибіру, Казахстані, на Дале-
кому Сході. 

У період хрущовської «відлиги», із середини 60-х, священиків переслі-
дували за кримінальними статтями – за порушення релігійного законодав-
ства: дозвіл на служіння потрібно було отримати в державних структурах, 
що, по суті, неможливо. У «брежнєвський» період (70–80-х рр.) відбували-
ся переслідування психологічного характеру – і серед священиків, і серед 
вірян, особливо жорстко слідкували за молоддю.

Але, незважаючи на жорсткі репресії й переслідування, знищення 
верхівки духівництва й священицького та чернечого чину, церква продо-
вжила служіння в підпіллі: з 1945 до 1989 року в умовах суворої таємності 
хіротонію отримали 15 підпільних єпископів, було висвячено багато моло-
дих священиків.

«На Львівщині існували цілі підпільні громади, які формувалися там, де 
священики таємно відправляли службу, – розповідає о. Тарас. – Таких осе-
редків на території Львівської єпархії функціонувало багато: священики 
поверталися із таборів і заслання, але, оскільки їм заборонили проживати 
у Львові, селилися в навколишніх селах, служили в хатах і квартирах… Такі 
таємні церкви були у львівській квартирі владики Володимира Стернюка, 
у будинку єромонаха Германа Будзінського, у хаті владики Петра Козака 
в Зимній Воді, велика підпільна громада була в с. Мшані під Львовом…»

Підпільні літургії служили в помешканнях, адреси яких таємно переда-
вали серед вірних. На таких богослужіннях було від двох-трьох до кількох 
десятків осіб. Велику підтримку підпільним священикам і єпископам нада-
вали миряни. Вірні УГКЦ дбали про християнське виховання дітей, виго-
товляли та зберігали літургійні речі, супроводжували та охороняли своїх 
душпастирів, шукали священиків для людей, котрі потребували сповіді чи 
причастя. Вірні стали опорою церкви в підпіллі.

Одним із найважливіших завдань проводу підпільної церкви став на-
бір, навчання й висвячення кандидатів до духовного стану. Для цього ді-
яли таємні духовні семінарії, у яких здобувало освіту нове покоління свя-
щеннослужителів. Молодь усвідомлювала і своє покликання, і небезпеку, 
пов’язану зі служінням: на цю дорогу ставали люди глибокої віри й повної 
посвяти їй.

reradio.com.ua
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 ОТЕЦЬ 
ПОЛІКАРП МАРЦЕЛЮК: 
«ЯКЩО УКРАЇНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО ХОЧЕ 
БУТИ ДЕМОКРАТИЧНИМ, 
ТО МАЄ ПАМ’ЯТАТИ 
СТАЛІНСЬКІ РЕПРЕСІЇ»

(ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. 
ДЕНЬ ГЕРОЇВ ВІДЗНАЧАТИМЕМО 
20 ЛЮТОГО)

Отче, чого ми можемо навчитися, спогадуючи події на Майдані?

Радянська влада сприймала УГКЦ як інструмент впливу на вірних Га-
личини, які чинять опір владі в загонах самооборони ОУН-УПА. Після 
візиту в грудні 1944 року до Москви делегація УГКЦ на чолі з отцем Гав-
риїлом Костельником дістала вказівку як умову легітимного існування 
церкви: схилити підпілля ОУН до припинення збройного опору. Проте 
цей опір тривав. Тому влада почала процес ліквідації УГКЦ за сценарієм 
Кремля, який затвердив Йосип Сталін у березні 1945 року. Створення 
у Львові православної єпархії та ініціативної групи з «возз’єднання» 
УГКЦ із РПЦ, до якої шляхом умовляння та залякування залучали ду-
хівництво, були пунктами цього плану. Зібрані 8–10 березня 1946 року 
у Львові греко-католицькі священики  – члени ініціативної групи під 
контролем радянської влади підписали «возз’єднання». Унаслідок цьо-
го арешти й заслання набули масового характеру й дві третини духів-
ництва УГКЦ, зокрема й ті, хто його підписав, поїхали в табори ГУЛАГу.

Сьогодні увага українців прикута до кривавих подій на Майдані 
та в Криму. Бачимо, що тільки-но в Києві люди ціною крові відстояли 
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свій вибір, самозваний уряд Автономної Республіки Крим за підтрим-
ки озброєних військових найманців декларує, що захищає права ро-
сіян, проголошує суверенітет, організовує так званий референдум за 
«возз’єднання» з Російською Федерацією. Цей сценарій церкві вже зна-
йомий. Важливо, щоб попри всю напругу та провокації вдалося уник-
нути збройного конфлікту, достойно вийти з логіки «возз’єднання» й 
мирно захистити людей від агресії та насильства.

Один із лідерів мирного повстання в Норильську 1953 року, пан Євген 
Грицяк, твердить: «Суворі режими й війни визначали життя людей. Але я пе-
реконаний, якби та енергія, що була вкладена в збройний опір, перетекла 
в ненасильницьку боротьбу, суспільство б нині мало зовсім інший вигляд».

Який меседж мала б посилати сьогодні церква суспільству у 
зв’язку із ситуацією, що склалася?

Людина вільна у своєму виборі. Знаємо з Біблії, що перед народом 
Ізраїлю в Єгипті також стояв вибір: залишитися в безпеці рабів у Єгипті 
або ризикнути й вирушити в дорогу до Обіцяної Землі. І саме в цій до-
розі Господь Бог уклав з Ізраїлем Завіт. Важливо сьогодні, щоб українці 
усвідомили, що кров, пролита на Майдані, – це жертва Небесної сотні, 
яка дає нам шанс звільнитися від почуття страху та пасивного девізу 
«Маємо те, що маємо», подолати почуття байдужості, усвідомити влас-
ну відповідальність й активно почати розбудову держави, керуючись 
принципом «Буде так, як захочемо!».

Папа Іван Павло ІІ назвав ХХ століття століттям новітніх мучеників і за-
кликав до вшанування їхньої пам’яті та укладення мартирологів. Мучени-
ки ХХ століття, на відміну від античних, гинули не публічно. Їх арештову-
вали за звинуваченнями в зраді Радянського Союзу, громадянами якого 
вони стали проти власної волі. Їх вивозили в табори ГУЛАГу, де вони поми-
рали в забутті світу. І пам’ять про них влада намагалася безслідно стерти.

Якщо українське суспільство хоче бути демократичним, то пови-
нно мати за обов’язок пам’ятати про жахливий урок історії сталінських 
репресій. Війна закінчена, коли похований останній загиблий солдат. 
Подібно зцілюється пам’ять репресованого суспільства. 27  червня 
2001  року Папа Іван Павло  ІІ проголосив блаженними Миколая Чар-
нецького, 25-х співмучеників – жертв переслідування з боку радянської 
влади та блаженного Омеляна Ковча – жертву переслідування націо-
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нал-соціалістів. Нині триває збір матеріалів у процесі підготовки до бе-
атифікації слуги Божого Петра Мекелити і 44-х співмучеників. У зв’язку 
із цим відкриваємо нові імена мирян і священиків, які постраждали за 
віру як від рук комуністів, так і нацистів.

На якому етапі перебуває цей процес?

Процес беатифікації слуги Божого Петра Мекелити перебуває на 
єпархіальній стадії, і його провадять трибунал та історична комісія: вони 
збирають документи й опитують свідків життя та мучеництва слуг Божих 
в єпархіях, де вони служили й загинули. Усіх, хто бажає ознайомитися 
й допомогти збирати інформацію, запрошуємо відвідати сторінку Місії 
постуляції з короткими життєписами слуг Божих: missiopc.blogspot.com.

Чи можна стверджувати, що боротьба УГКЦ за своє існування – 
те саме, що й нинішня боротьба України за життя, незалежність і 
цілісність?

Як існування катакомбної церкви в душпастирях і вірних, що стійко 
трималися віри батьків, незважаючи на планомірний тиск з боку радян-
ської влади, так і визвольний рух, який плекав ідеї українства в русі диси-
дентів-шістдесятників, – свідчення того, що намагання влади репресіями 
затерти національно-релігійну свідомість українців і створити інтернаці-
ональний тип радянської людини вже зазнав поразки. Історична пам’ять 
імперії СРСР допомагає нам засвоїти урок тоталітаризму та вшанувати 
пам’ять мучеників і героїв. Сьогодні спостерігаємо повторну спробу си-
лою терору й залякувань повернути вільних людей в імперське минуле. 
Ця спроба – лише рецидивно тривожне спогадування перегорнутої сто-
рінки історії. Вірю, що українці вийдуть із цих випробувань міцнішими, 
не будуть затримуватися на іменах тиранів, а шануватимуть пам’ять ге-
роїв. Адже не мучителі, а мученики удосконалюють світ.

Розкажіть сильні історії людей, замордованих за віру.

Життя блаженного Олексія Зарицького було сповнене посвяти ві-
рним, його лейтмотивом можна назвати такі слова отця: «Дітоньки, 
не зрадьте віри батьків!». Він був родом із Більчого біля Рудок, учився 
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в Стрию в гімназії, у Львові в семінарії, як священик душпастирював у 
Струтині біля Золочева.

Щоденна посвята праці пастора й служіння громаді в час випробу-
вання переростає в подвиг віри. Блаженний Олексій не зрікається свя-
щеницької присяги й опиняється на засланні в Караганді (Казахстан), 
де стійко терпить нужду табору, молиться і відправляє служби Божі для 
друзів по неволі – українських греко-католиків і німецьких, литовських 
та польських римо-католиків. Коли відвідував конкретну родину в шах-
тарських поселеннях, то всіх, хто до нього звертався, сповідав, хрестив, 
вінчав і просто вислуховував, не думаючи про власне здоров’я. Отець 
захворів, бо брав близько до серця біди людей. Де він тільки не пере-
бував як душпастир: у Казахстані, на Поволжі, на Уралі, у Пермській об-
ласті і в Красноярському краї…

Слуга Божий отець Владислав Буковинський, римо-католицький свя-
щеник, тепло згадував отця Олексія – страшенно втомленого, але щас-
ливого, обличчя його випромінювало незвичну радість. В ув’язненні 
отець посилено молився. Один співкамерник розповідає, як пробудив-
ся зі сну й побачив, що отець на нарах відправляє службу Божу, мо-
лячись за всіх. У Караганді й сьогодні всі  християнські конфесії над-
звичайно тепло відгукуються про отця Олексія й шанують священиків 
УГКЦ загалом. Атаназій Шнайдер, владика-помічник Карагандинський, 
розповідав, як прислуговував отцю Зарицькому під час служби й за-
вдяки йому обрав священицьке служіння.

Час спливає, і ми, прості миряни, часто забуваємо, що повинні 
дякувати за свою церкву тим сповідникам віри, які жертвували 
власним життям заради Христа, заради нових поколінь…

Євангеліст Іван ствердив: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто 
свою душу поклав би за друзів своїх».

Пам’ять про людей, що принесли цю найдорожчу жертву за ближ-
ніх, – риса здорової поведінки християн, і церква внесла її в літургію. 
Знаєте, пам’ять потрібна не святим, а нам. Але як суспільство скориста-
ється прикладами святості, що візьме для себе?.. Якими будуть наші ідеа-
ли, таким буде плід нашого життя.

Розмовляла Оксана Климончук, 2014 р. Б.
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«ЦЕРКВА ЗАОХОЧУЄ 

ПОДРУЖЖЯ НЕ ВАГАТИСЬ

У ТОМУ, ЩОБ ПРИЙНЯТИ

БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ» –
О. Д-Р ТЕОДОСІЙ ГРЕНЬ, ЧСВВ

Любов, яка домінує в житті за-
коханих людей, зазвичай увінчуєть-
ся укладенням міцного союзу. Саме 
стосовно цього моменту часто вини-
кають різні суперечності або нерозу-
міння.

Як укласти добрий шлюб згідно 
зі своєю вірою та засадами христи-
янського життя? Чи можна одру-
жуватися з представниками інших 
конфесій та релігій? Про це говорить 
о. д-р Теодосій Грень (ЧСВВ), віце-рек-
тор Папської колегії Святого Йоса-
фата в Римі та працівник україн-
ської секції Радіо Ватикану.

Що вирізняє католицьке подруж-
жя від шлюбу представників інших 
релігій і від цивільного? Які його 
основні риси?

Створюючи людину, Гос-
подь Бог вписав у її серце пев-
ні правила, які ми зазвичай 
називаємо природним зако-
ном. Завдяки цьому законові 

кожна людина, що має здо-
рове сумління, бачить перед 
собою певні директиви. Як, 
наприклад, те, що взяти без 
дозволу річ іншої людини чи 
позбавити невинного життя, 
образити батьків чи рідних, 
сказати неправду – це зло су-
проти ближнього. Так і з по-
дружжям…
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Уже від самого початку, як до-
відуємось із старозавітної книги 
Буття, Творець, кличучи до жит-
тя людську особу, забажав со-
творити її чоловіком та жінкою, 
сотворити пару, яка б у гармонії 
та любові піклувалася про до-
вколишній світ та наповнювала 
землю потомством. Можемо із 
впевненістю сказати, що єдність 
між чоловіком та жінкою – на-
голосимо: між одним чоловіком і 
однією жінкою – є характерною 
ознакою природного подруж-
жя. Незважаючи на віру, кон-
фесію чи моду певної епохи, у 
серці кожної людини вписане те 
Боже правило: «Подружжя – це 
тривалий та нероздільний союз 
між одним чоловіком та однією 
жінкою, який має на меті добро 
подругів та народження і вихо-
вання дітей». Як бачимо, перш 
за все цей закон відкидає мож-
ливість одностатевих зв’язків. 
Саме тому в державних законо-
давствах більшості країн світу 
домінантним є бачення подруж-
жя як моногамного та трива-
лого зв’язку між чоловіком та 
жінкою, які виявленням своєї 
взаємної згоди утворюють ланку 
суспільства.

Проте християнський по-
дружній союз – це дещо біль-
ше. З волі самого Господа Ісуса 
істинне подружжя між двома 
хрещеними піднесене до гід-
ності святого таїнства, яке, від-

биваючи єдність Спасителя з 
Його церквою, ще міцнішими 
узами об’єднує чоловіка та жін-
ку в одне ціле. Саме з огляду на 
свій сакраментальний характер 
подружній зв’язок між хреще-
ними чоловіком та жінкою є аб-
солютно нерозривним союзом.

Із вищесказаного можемо 
вирізнити дві істотні прикме-
ти християнського подружжя: 
моногамія та абсолютна нероз-
ривність.

Тут також хотів би зазна-
чити, що, згідно з чинним 
церковним законодавством, 
хрещені особи, зокрема ті, які 
належать до католицької церк-
ви, зобов’язані до канонічної 
форми вінчання, тобто до ви-
явлення своєї подружньої зго-
ди в храмі перед священиком, 
наділеним повноваженнями 
благословити це подружжя в 
імені церкви. Саме тому, якщо 
двоє католиків уклали лише 
цивільний шлюб, не дотримав-
шись приписів церковного пра-
ва щодо канонічної форми він-
чання, то перед церквою такий 
зв’язок не існує.

Чим є свята тайна подружжя для 
молодят?

Іноді трапляється, що двоє 
осіб бажають повінчатися в 
храмі тільки через традицію, 
мовляв, так заведено в нашо-
му суспільстві, у моїй родині, 
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у моєму місті чи селі тощо. Це 
означає, що вони не розуміють, 
чим є святе таїнство подружжя 
і яке значення воно має для 
життя чоловіка і жінки.

Безсумнівно, корисно було б 
спершу пригадати фундамен-
тальне вчення католицької церк-
ви про святе таїнство, задумав-
шись над його суттю. Якщо дуже 
стисло, то можемо зазначити, що 
святе таїнство – це видимий знак 
Божої благодаті, завдяки якій 
особа стає учасницею пасхально-
го таїнства, а отже, обдарованою 
Божою силою для прямування 
дорогою особистого освячення та 
єдності із Господом.

Ісус Христос підносить по-
дружній союз між хрещеними 
до гідності святого таїнства і 
тим самим наділяє чоловіка і 
жінку силою, яка допоможе їм 
ще тісніше поєднатись як між 
собою, так і з Господом Богом.

Отож, закликаючи католи-
ків до канонічної форми він-
чання, тобто до вінчання у хра-
мі перед священиком, церква 
не лише застерігає від життя в 
гріху, тобто в неврегульовано-
му перед Господом подружньо-
му зв’язку, але також заохочує 
не вагатись перед прийняттям 
Божого благословення, що до-
поможе молодій сім’ї долати 
труднощі, зміцнитись у вірі, у 
пошані одне до одного, у тер-
пеливості та любові.

В Україні трапляться різні випад-
ки, коли чоловік або жінка кохають 
одне одного, незважаючи на кон-
фесійну приналежність. Розкажіть, 
будь ласка, як католицька церква 
реагує на укладення шлюбу між ка-
толиками двох обрядів та між хрис-
тиянами різних конфесій?

Найперше необхідно зазна-
чити, що чинне подружнє пра-
во католицької церкви перед-
бачає чотири види подружжя: 
між двома католиками однієї 
церкви свого права (а таких є 
23 східні католицькі та римо-
католицька); між католиками 
різних католицьких церков 
свого права, наприклад між 
греко-католиком та римо-ка-
толичкою (такі подружжя на-
зиваємо міжцерковними), між 
особами, які належать до різ-
них християнських церков, 
наприклад між католиком та 
православною (ці подружні со-
юзи канонічне право окреслює 
як мішані подружжя), та між 
людьми, які належать до різ-
них віросповідань, коли одна зі 
сторін є католицькою, а друга 
нехрещеною, наприклад між 
католиком та мусульманкою.

Отже, католицька церква не 
забороняє мішаних подружжів, 
однак висуває низку вимог, 
від виконання яких залежить 
можливість отримання необ-
хідного дозволу для правосиль-
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ного укладення таких союзів. 
Компетентною церковною вла-
дою, яка може дати дозвіл на 
укладення мішаного шлюбу, 
є місцевий ієрарх католицької 
сторони.

А вимоги, про які було зга-
дано вище, такі: по-перше, ка-
толицька сторона повинна в 
письмовій формі заявити, що 
вона готова відсунути від себе 
небезпеку втрати католицької 
віри; по-друге, та ж сторона по-
винна дати обіцянку, що докла-
де всіх можливих зусиль, щоб 
діти цього подружжя були охре-
щені та виховані в католицькій 
церкві; по-третє, некатолицька 
сторона повинна бути своєчасно 
повідомлена про зобов’язання 
та обіцянку, які дала католиць-
ка сторона, і, нарешті, обидві 
сторони повинні бути ознайом-
лені із цілями (взаємне добро, 
народження й виховання дітей) 
та важливими ознаками по-
дружжя (моногамність та не-
розривність), яких не може від-
кидати жодна зі сторін.

І справді, в Україні нині до-
сить багато мішаних шлюбів, 
адже на її теренах, окрім ка-
толицької церкви наявні та-
кож три православні. Досвід 
показує, що життя чоловіка й 
жінки, приналежних до різних 
християнських конфесій, іноді 
непросте, однак доволі часто 
саме такі шлюби стають пре-

красним доказом екуменізму 
на практиці, свідченням того, 
що реалізація бажання Ісуса 
Христа, щоб усі були одно, мож-
лива. Зі свого боку католицька 
церква через душпастирів по-
винна огорнути особливою опі-
кою такі християнські мішані 
пари.

Нерідко чоловік або жінка, по-
їхавши на заробітки в інші країни, 
зустрічає своє кохання та бажає 
одружитися з людиною, яка не є 
християнином. Що на такий випадок 
говорить католицька церква?

Справді, сьогодні можемо 
спостерегти, як швидко між 
державами зникають видимі та 
невидимі кордони, як, напри-
клад, у Європейському Союзі, 
та якою масштабною є міграція 
людей різних національностей 
та віросповідань на всіх конти-
нентах. Безсумнівно, така си-
туація ставить як перед держа-
вами, так і перед католицькою 
церквою чималі виклики, до 
яких можемо без вагань зара-
хувати врегулювання шлюбів 
наших вірних, тобто католиків, 
із нехрещеними.

Чинне церковне законо-
давство, як було зазначено 
вище, іноді дозволяє укладен-
ня подружнього союзу, у яко-
му одна сторона належить до 
католицької церкви, а друга є 
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нехрещеною, але такий шлюб 
не можна укласти правосиль-
но без відповідної диспензи 
(своєрідного дозволу) місцево-
го ієрарха католицької сторо-
ни. Цю диспензу компетентна 
церковна влада надає лише 
після виконання умов, про які 
ми згадали, говорячи про мі-
шані подружжя, та взявши до 
уваги низку інших обставин, 
серед яких релігійна прина-
лежність другої сторони, місце 
проживання майбутнього по-
дружжя тощо. Ось, наприклад, 
украй рідко церковний ієрарх 
може дати диспензу на укла-
дення шлюбу католички із му-
сульманином, зокрема якщо 
вони бажають після одружен-
ня проживати в одній із країн, 
де панівним віросповіданням 
є іслам. Причиною можливої 
відмови в цьому випадку є 
дбання церкви про збережен-
ня віри католицької сторони, 
адже із вищенаведеного при-
кладу досить імовірним є те, 
що останній не вдасться вихо-
вати дітей християнами, та й 
вельми великим є ризик втра-
ти її віри. Натомість, якщо ба-
жають одружитись католик та 
мусульманка, та ще й прожи-
вати в одній із європейських 
країн, де ще існують сильні 
християнські цінності, ієрарх 
місця швидше дасть диспензу 
на такий шлюб. Однак необхід-

но наголосити, що католицька 
церква завжди дуже обережно 
та сумлінно досліджує кож-
ну ситуацію пар, які бажають 
вступити в шлюб такого типу, і 
причиною не є бажання дотри-
матись суворості закону, але 
подбати про добро й спасіння 
людської душі. Адже саме воно 
є найвищим законом церковно-
го правопорядку.

Також варто зазначити, що 
правосильний шлюб між дво-
ма хрещеними завжди сакра-
ментальний, тоді як союз із 
нехрещеними не є святим та-
їнством, однак його все ж таки 
визнають церковним.

Чому католицька церква так пиль-
но вивчає ситуацію щодо перепон до 
укладення подружжя? Яка мета цього?

Для укладення правосиль-
ного подружжя католиць-
ка церква вимагає наявнос-
ті трьох головних елементів: 
правосильної згоди сторін, до-
тримання канонічної форми 
вінчання та відсутності роз-
ривних перешкод.

Якщо з боку принаймні од-
нієї сторони існує якась кано-
нічна перешкода позитивного, 
тобто людського, або Божого 
права, то шлюб, навіть якщо 
він укладений у парафіяль-
ному храмі перед великою 
кількістю мирян та кількома 
священиками, – недійсний, 
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неправосильний. Перешкоди 
є різні: вік, статеве безсилля, 
кровне споріднення, чинне по-
переднє подружжя, свячення, 
складений довічний обіт чи-
стоти в чернечому інституті, 

духовна спорідненість, посвоя-
чення та інше... Від деяких пе-
решкод компетентна церковна 
влада може диспензувати, і 
тоді пара отримує дозвіл всту-
пити в шлюб. Але ніяка людська 
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влада не може звільнити від та-
ких трьох канонічних перешкод: 
статевого безсилля, кровної спо-
рідненості по прямій лінії та 
правосильного попереднього по-
дружнього союзу.

Тому обов’язком кожного па-
роха чи уповноваженого ним 
священика в процесі безпосе-
реднього приготування наре-
чених до вінчання є уважна 
перевірка того, чи немає яко-
їсь розривної перешкоди, що 
могла б спричинити непра-
восильне укладення шлюбу. 
А виявивши таку перешкоду, 
подбати, якщо це дозволяє 
право, про отримання відпо-
відної диспензи від компетент-
ної церковної влади.

Знаючи різні випадки зі своєї 
практики, що Ви побажаєте парам, 
які мають намір одружитися?

Дуже багато на що хотів би 
звернути увагу тих, хто хоче 
вступити в подружній стан, 
проте наголошу на одному: не 
бійтеся святого таїнства по-
дружжя, адже саме через ньо-
го на молодят сходить Божа 
благодать, яка здатна значно 
зміцнити любов та посприяти 
в побудові міцного християн-
ського шлюбу. Не піддавай-
теся негативному впливові 
деяких сучасних ідеологій, які 

переконують, що шлюб у церк-
ві – це лише формальність 
та зайві зобов’язання. Щедре 
Боже благословення сходить 
на тих, хто шукає Господа та 
ходить Його дорогами.

Також хотів би закликати 
всіх, хто думає про одружен-
ня, серйозно підійти до справи 
приготування до цього важли-
вого кроку. Не шкодуйте часу 
на те, щоб якомога краще піз-
нати вчення церкви про хрис-
тиянське подружжя, адже ці 
знання допоможуть успішно 
розпочати спільне життя й 
щасливо прямувати ним.

На закінчення застерігаю 
молодих від прийняття хиб-
ної думки, нібито укладення 
шлюбу є маленьким життєвим 
фінішем. Зовсім ні! Обряд він-
чання чоловіка і жінки знаме-
нує новий початок, нове життя, 
яке, однак, вимагає багато тер-
пеливості, стриманості, довіри 
одне до одного, взаєморозу-
міння, пошани та любові. Кро-
куючи з Богом, вінчана пара, 
безперечно, зможе досягнути 
цілі подружжя – побудувати 
затишний дім, де панувати-
ме любов, і, якщо на це Божа 
воля, залишити після себе по-
томство, виховане в християн-
ському дусі.

Розмовляв бр. Яків Шумило, ЧСВВ
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МЕДIАГРАМОТНIСТЬ ВIД 
СВЯТОГО ВАСИЛIЯ ВЕЛИКОГО
Через стрімкий розвиток су-

часних медіа і їхній колосальний 
вплив на формування світогляду 
особистості виникла потреба у 
фахівцях, що можуть пояснити, 
як із величезного потоку інфор-
мації взяти для себе потрібне, 
поживне для душі й розуму та 
відкинути всілякий шлак.

Ця проблема зовсім не нова, 
вона існувала ще до виникнення 
аудіовізуальних медіа, інтерне-
ту, ба навіть і преси. Формулю-
вання було також подібне: «Що 
читати, аби це було корисним?». 
Особливо гостро стояла вона в 
перші віки християнства. Тоді 
книги Святого Письма і ран-

ньохристиянські твори поширю-
вали в язичницькому «інформа-
ційному просторі», який не те що 
не втрачав своїх позицій, навпа-
ки, був наповнений майстерно 
викладеними ідеями відомих фі-
лософів античних шкіл, які по-
лонили розум сучасників. Вони 
пропонували «альтернативний 
шлях до спасіння», як «сьогодні 
у New Age, Scientology та інших 
духовних нерелігійних рухах на-
шого часу» (о. Батіста Мондін).

Крім того, з-поміж самих хрис-
тиян виокремлювалися ті, які 
євангельські істини пояснювали 
на свій лад, спричинюючись до 
виникнення єресей, щоб, як ска-
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зав святитель Григорій Богослов, 
своїми промовами приковувати 
зацікавлені погляди невігласів і 
зривати оплески.

Православна доктрина (не 
в конфесійному розумінні, а в 
значенні автентичності вчення 
церкви) змушена була протисто-
яти такому «медіапродукту», вес-
ти війну з ним на різних фронтах 
і вихоплювати з його пащі овець 
Христового стада. Це протисто-
яння продовжується сьогодні, 
тільки забарвлення, різноманіт-
ність та спосіб поширення ку-
колю на полі засобів суспільної 
комунікації змінився. Він муту-
вав, і тепер ми маємо його нові 
загрозливі види.

Уже не кажемо про світські 
медіа, які, часто залежні від ре-
кламодавців, ставлять у центрі 
зображуваної дійсності спожи-
вання як головну передумову 
щастя або ідеї, що виправдову-
ють моральне зло, догоджаючи 
масі та розважаючи її. Бо є ще 
багато такої інформації, яка під 
релігійним забарвленням подає 
речі, чужі духові правди. Гада-
ючи, що пізнає Бога, людина, 
піддавшись їй, може черпати ві-
домості про Нього із замулених 
джерел сектантства.

Щось схоже відбувалося і в 
перші століття християнства, у 
так званий період отців церк-
ви (ІІ–VII ст.). Публіка вимага-
ла «хліба і видовищ», а римські 
імператори вміли за допомогою 
цієї пристрасті вдало маніпулю-
вати нею, тримати в покорі, даю-

чи те, що вона з невідання свого 
просила, забираючи натомість 
свободу. Дещо пізніше на зміну 
кривавим видовищам амфітеа-
трів прийдуть кінні бойовища, 
які як марнування часу засу-
джуватимуть у своїх проповідях 
святителі Іван Золотоустий та 
Василій Великий.

Такий спосіб життя в поєд-
нанні з виправданням пороків 
та всіляким їхнім заохоченням 
набуде великого поширення се-
ред простолюду. Інтелектуалів 
же від істинної дороги відвер-
татимуть писання язичницьких 
філософів та різноманітні єресі, 
які пропонуватимуть «ексклю-
зивні» знання для втаємниче-
них. І посеред усього цього мот-
лоху пробивало собі дорогу у світ 
слово Ісуса Христа. У його оборо-
ні стояли отці церкви, які своїми 
творами, сповненими правдивої 
науки, розривали ці хитро на-
ставлені на людські душі сіті. 
Як покаже згодом історія, досить 
успішно.

Отці церкви були добре поін-
формовані щодо викликів світу й 
ураховували їх у своїй творчості. 
Причому вони не лише викри-
вали й засуджували язичницькі 
писання, а вміли отримати з них 
користь для зростання вірних у 
Христі.

Зокрема, святий Василій 
Великий, архієпископ Кесарії 
Каппадокійської в Малій Азії 
(329–379 рр.), не забороняє мо-
лоді читати популярну натоді 
літературу, але закликає до роз-

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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важливості під час 
ознайомлення з нею й 
дає конкретні поради, 
як серед «світського 
пустослів’я та супере-
чностей неправильно-
го знання» (1 Тм 6, 20) 
«брати корисне і в пое-
тів, і дієписців, і бесід-
ників, а навіть в усіх 
людей, у яких тільки 
виявиться якась ко-
ристь, що впливатиме 
благородно на нашу 
душу». Такою наста-
новою він розпочинає 
свою бесіду «До юна-
ків про те, як нале-
жить користати з гел-
ленської літератури». 
Святитель не накла-
дає обмежень щодо 
авторів, джерел, жан-
рів, аби лишень читач 
мав голову на плечах 
і вмів сяк-так розріз-
нити правицю від лі-
виці (пор. Йона 4, 11).

Маючи багатий душ-
пастирський та життє-
вий досвід (з його слів, 
«на собі зазнав лихої і 
доброї долі, яка всього 
навчить»), святитель 
Василій Великий усві-
домлює, що незрілій душі важко 
зразу почати пошуки Істини у 
Священних Писаннях, а зерно 
добра можна знайти будь-де: і в 
інформаційних, і в аналітичних, 
і в публіцистичних, і в художніх, 
і в статистичних повідомленнях. 

ВІРА Й КУЛЬТУРА

Франсіско Ерерра «СВЯТИЙ ВАСИЛІЙ НАВЧАЄ»

Аби було бажання це добро шу-
кати й знаходити.

Як тільки автори таких мате-
ріалів «зачнуть оповідати нам 
про діла або про бесіди добрих 
людей, то це треба і любити, і 
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пильно наслідувати, і старати-
ся, скільки змога, такими бути». 
Але і тоді, і в наш час не бра-
кувало авторів, котрі «міряють 
щастя пишно заставленими 
столами та розпусними пісень-
ками», «описують негідників, 
п’яниць», які «лихословлять, 
кепкують собі з других», та ще 
й виставляють їхню поведінку 
за зразок. Тому, коли «медіапро-
дукт» розповідає про лихих лю-
дей, святитель радить втікати 
від нього, «як Одісей утікав від 
співу сирен».

Боровся Василій Великий і з 
явищем пустої сенсаційності та 
розважальності в «медіапросто-
рі», і з «фейковою» інформацією: 
він критикував «дієписців, коли 
вони видумують несусвітні речі, 
щоб звеселити й потягнути за 
собою уми й серця читачів». Щоб 
не дозволити їм цього, ми пови-
нні бути перебірливими стосов-
но того, що читаємо, і, подібно 
до бджіл, які «не прилітають 
однаково до всіх квітів, ані не 
намагаються вибрати все геть 
дочиста з тих квітів», брати «те, 
що нам відповідає і що згідне з 
правдою», а рештою нехтувати.

Гідними довір’я святитель 
уважає авторів, які самі живуть 
за тими високими принципами, 
які сповідують на сторінках сво-
їх творів. Сьогодні ще легше, 
ніж тоді, дізнатися, як і чим 
живе той чи той журналіст, чи 
відповідають його слова вчин-
кам. Бо «це найвища вершина 

злоби – видаватися добрим, не 
будучи таким», повторює Васи-
лій Великий услід за Платоном.

Якщо ж мати перед собою 
гарний приклад в особі автора 
чи героя його матеріалу, який 
прямує «приблизно туди, куди й 
наші християнські приписи», то 
його треба брати до уваги. Васи-
лій Великий у своєму трактаті 
подає багато таких постатей ан-
тичного світу, які, хоч і не знали 
Євангелія, проте на ділі втілю-
вали його. «Хто завчасу вихова-
ний на таких прикладах, той з 
певністю не нарікатиме на єван-
гельські приписи, буцімто їх не-
можливо сповнити».

Приклади чеснотливого жит-
тя, безперечно, подають і су-
часні світські медіа. Головне – 
поставити перед собою ціль у 
безмежному інформаційному 
просторі віднайти їх, а не кида-
тися в ньому наосліп, як хиткі 
байдаки без керманича, допоки 
не розіб’ємось об скелю чиїхось 
корисливих намірів.

Василій Великий радить усім 
наступним поколінням: «Не 
варто передавати раз і наза-
вжди кермо свого розуму, наче 
байдака, іншим мужам і йти за 
ними туди, куди вони поведуть. 
Але приймати те, що корисне, і 
водночас треба знати, що відки-
нути». Тобто не лінуватися, по-
стійно бути пильним і критично 
оцінювати те, що пропонують 
зусібіч нашій душі.

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ЦІЛОДОБОВА МОЛИТВА
Добігає кінця час моєї ранкової молитви. Я відкладаю молитовника. 

І все? Щойно я був з Богом, а повернувшись до свого буденного життя, уже 
перестав із Ним бути? Абсурд і велика духовна загроза.

На жаль, часто ми маємо досить обмежене поняття молитви, зокрема і в 
змістовому, часовому та просторовому вимірах: молитва – це певні усталені 
тексти, які промовляються зранку і ввечері, час літургії в церкві. І скільки 
це може тривати? Годину-дві? Із двадцяти чотирьох? Для Бога, для Творця, 
для Найвищого Блага надто мало.

Добре, скаже хтось, продовжу час своєї молитви зранку і ввечері, вивчу 
нові псалми, більше читатиму Святе Письмо. Постанова добра, але все одно 
відсоток часу, приділеного Богові, залишається незначний. 

Маємо зазвичай багато різних обов’язків, які забирають значно більше часу. 
І ревного християнина, який хоче бути вірним Богові, роздирали б сумніви, пере-
живання, що він зневажає Творця своєю короткотривалою молитвою, щось відби-
рає від належної Йому пошани, якби апостол Павло не поклав цьому край таки-
ми словами: «І все, що б ви тільки говорили й робили, – усе чиніть в ім’я Господа 
Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через нього» (Кл 3, 17).

Чинячи щось і говорячи в ім’я Господа Ісуса, ми творимо молитву, яка до 
того ж виходить за межі усталених правил і органічно вливається в наші що-
денні справи, чим освячує їх. Як відомо з Катехизму, молитва буває чотирьох 
видів: прослави, подяки, покаяння, прохання. Святий Ігнатій Лойола гово-
рить ще про «contemplatio in actio» («молитву в дії»), коли все, що ми робимо 
протягом дня, жертвуємо Богові. І вона може містити в собі усі попередні види.

«Чи ви, отже, їсте, чи п’єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу 
Божу!» (1 Кр 10, 31) – каже апостол. Навіть такі незначні справи, як при-
йом їжі та пиття, виявляється, можуть стати молитвою, молитвою просла-
ви, якщо виважено до них підійти, робити їх з відповідним налаштуванням 
духа, дякуючи Богові Отцеві. 

Що вже казати про наше служіння ближнім, виконання обов’язків на 
роботі, спілкування в сімейному колі чи з друзями… Усе це можна перетво-
рити на молитву й зробити заклик апостола Павла: «Моліться без перерви» 
(1 Сл 5, 17) можливим для здійснення. 

Головне, щоб у всіх щоденних діях ми справді зберігали пам’ять про Бога, 
прославляли Його, плекали духа вдячності Йому й не допускали гріха. Тоді 
не дві, три, п’ять, а всі двадцять чотири години доби будуть віддані Творцеві.

Василь Калита, журналіст, 
учитель математики

ВІРА Й КУЛЬТУРА
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ЗОРЯ РІЗДВЯНА 
(НА МОТИВ НІМЕЦЬКОЇ КОЛЯДКИ «O TANNENBAUM»)

ВІРА Й КУЛЬТУРА

У Вифлеємі в ніч якраз
Яскрить Зоря чудесна.
То Сам Господь зійшов до нас,
Щоб кожен грішну душу спас.
Уклін Тобі в Різдвяний час,
Дитинонько небесна!

Уклін Тобі! Зоря – Твій страж,
Дитинонько маленька.
Бо Ти – Господь, Спаситель наш,
Ми п’єм з Твоїх духовних чаш,
Уклін Тобі, Ісусе наш! –
Радіє вся земленька.

І дзвонів лине клич лункий,
В серцях і в світі зміна.
Ця радість на усі віки…
Малі радіють пастушки,
Святі, ангели і зірки,
Радіє Україна.

І шепчуть молитви уста,
Колядок спів лунає…
Єдині діл і висота,
Щаслива Мати Пресвята.
Зоря різдвяна крізь літа
І наш край осяває…

Петро ШКРАБ’ЮК
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МАРІЯ
Сиджу в хатині, яка була до-

машньою церквою в часи під-
пілля УГКЦ. Тут священики й 
владики підпільної церкви від-
правляли служби Божі й уділяли 
Святі Тайни. Та я хочу розказа-
ти вам про звичайну сільську 
жінку на ім’я Марія. Таких, як 
вона, нелукавих, шляхетних і 
мудрих жінок-матерів, берегинь 
домашнього вогнища, багато по 
всій Україні. Такою була і моя 
мама, теж Марія. Була, а може, 
і є, бо, як вичитав в одній статті, 
«ми, люди, суттю своєю і змістом, 
тайною і покаянням душ зв’язані 
між собою в один безперервний 
і нерозв’язаний ланцюг; зв’язані 
і з’єднані всі оті вісімдесят-сто 
мільярдів людських життів, що 
“вдома”, і ті вісім-дев’ять мільяр-
дів людей, що в гостях на грішно-
праведній землі...».

Отож про Марію, сільську 
українську жінку. Про Марію, 
працьовиту, мудру, добру, жер-
товну.

Вона народилася в селі Во-
скресінцях Коломийського райо-
ну, що на Івано-Франківщині, у 
багатодітній селянській родині 
Миколи і Катерини Гуцуляків з 
роду Гальчуків. Маріїні батьки 

були хліборобами, вони вірили 
в Бога, у матінку землю, на якій 
тяжко працювали, щоб прого-
дувати велику родину. Усього в 
сім’ї народилося 11 дітей, з яких 
вижило тільки шестеро. Марія 
була татовою улюбленицею – він 
дуже хотів донечку, дуже чекав 
на її появу. Хоч у хаті було тісно, 
скрутно з харчами й одягом, але 
Гуцуляки жили мирно.

Марія пригадує такий ви-
падок. За совітів, після Другої 
світової війни, тата посадили в 
тюрму за зв’язок з повстанцями, 
борцями за незалежність Укра-
їни. Йому довелося голодувати, 
стояти у воді на цементній долів-
ці, витримувати побої, знущан-
ня, допити. Марія каже, що тато 
багато молився, але коли схуд 
до 36 кілограмів, то вирішив, 
що йому вже все одно – і так по-
мре. У камері, крім батька, були 
й інші люди. Якось серед в’язнів 
з’явився сивий чоловік з довгою 
бородою, який промовив до тата: 
«Миколо, ти чому перестав мо-
литися? Молися так, як раніше». 
Тато повернувся до молитов – і 
вижив! А той чоловік як несподі-
вано з’явився, так і раптово зник. 
Батько запитував співкамерни-
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ків, чи бачили старця, чи чули, 
що він говорив, але ніхто нічого 
не бачив і не чув. Цю велику віру 
в Господа, Пречисту Діву Богоро-
дицю перейняла й Марія.

Змалку вона ходила в церкву, 
працювала з батьками, братами 
і сестрами на колгоспному полі, 
на присадибній ділянці. Моли-
лась і працювала, працювала і 
молилась. А коли стала на порі, 
недовго дівувала – вийшла заміж 
за сором’язливого парубка Івана.

Чоловік щиро і вірно кохав 
Марію. Свекри Петро і Марія 
шанували свою невістку. Жін-
ка пригадує, як свекор жалів її, 
оберігав. Коли вона була вагітна 
й хотіла підняти грушку, Петро 
не дозволяв їй нагинатись, а сам 
піднімав садовину й подавав не-
вістці. Він говорив своїм дітям, 
що життя земне дуже коротке, і 
треба прожити його в згоді та лю-
бові. Я, тоді ще малий хлопець, 
добре пам’ятаю цього чоловіка. 
Повернувшись з війни, він слу-
жив паламарем у нашій церкві 
Воскресіння Господнього. Був 
спокійний, розважливий, чес-
ний, розумний і добрий, одно-
сельці дуже поважали його. Ма-
ріїн чоловік Іван теж був дуже 
добрий. Жінка згадує, що він на-
віть соромився молитись у хаті в 
її присутності, робив це в саду. 
Аж коли первісткові Василькові 
виповнилося три рочки, Марія 
попросила сина, щоб він покли-
кав батька до хати. Відтоді вони 
молилися разом.

Жили скромно, без великих 
статків, але в мирі, злагоді, спокої 
і любові. Бог благословив Марію 
та Івана двома синами – Василем 
та Володимиром. Обидва стали 
священиками, Божими слугами. 
Як не згадати ще про Сергійка, 
сироту, якого Гуцуляки прихис-
тили й виховали. Сьогодні Сергій 
має свою сім’ю але завжди відві-
дує Марію, яку він ніжно називає 
Бабкою. Він не забув старань і 
милосердя своїх других батьків.

Іван Гуцуляк залишив по собі 
добру пам’ять: виховав двох си-
нів, виростив сад, розводив бджіл, 
а ще мав яскравий поетичний та-
лант, який втілив у збірці «Іду до 
Вас з любов’ю», що вийшла дру-
ком у видавництві «Місіонер». 
Своєму названому синові Сергію 
він присвятив вірш «Поранений 
журавлик».

17 січня 2019 року Марія роз-
міняє восьмий десяток. Вона 
живе сама, бо Іван уже у вічності. 
Її провідують діти – священики 
о. Терентій Володимир Довга-
нюк (ЧСВВ), координатор «Апос-
тольства молитви» (Україна), й 
о. Василь Довганюк, капелан у 
Східній Україні, який також до-
помагає хворим і безпритульним 
дітям, а також онуки, правнуки, 
односельці. Вона й далі молить-
ся і працює, працює і молиться, 
дає поради людям – усе на славу 
нашого Господа. Марія говорить: 
«Торік я накрутила безліч банок 
садовини, городини, наробила 
сушки й віддала все в монастир 
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для слуг Божих, які молять-
ся за нас, за долю України і 
всього світу».

З допомогою родини, су-
сідів, односельців жінка за-
клала на подвір’ї капличку 
на честь Покрови Божої Ма-
тері. Багато праці, коштів і 
зусиль довелося докласти до 
зведення молитовні. Освя-
чення каплиці відбулося 
2009 року. Його здійснили то-
дішній наш почесний парох 
о. Григорій Юрах і о. Володи-
мир Палчинський (ЧСВВ) з 
Івано-Франківська, о. Рафаїл 
Стефурак (ЧСВВ) з Києва, 
о. Володимир Касіян із Коло-
миї, о. Олег Ткачук із Сопова 
та інші всечесні священики, 
які знають родину Довганю-
ків ще з часів підпілля УГКЦ. 
Ще одна благородна справа 
звершена…

Маріїні історії можна було 
б укласти в багатотомник. 
І вона має ще багато нових 
задумів, ідей та поривань. 
Отака ця жінка – звичай-
на й надзвичайна водночас, 
осяяна внутрішньою красою, 
духовно багата й безмежно 
щедра.

З роси і води Вам, Маріє, 
живіть на радість своїм си-
нам-священикам і всій роди-
ні, на гордість нашого села і 
на славу Божу!

З нагоди 80-ліття Марії Довганюк
з роду Гуцуляків

Зеновій Винничук із с. Воскресінці
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Уклін тобі, 
рідна матусю!

Особливою любов’ю хочу огор-
нути нині свою маму, яка чуває 
над моїм життям від самого його 
початку й дотепер, серцем від-
чуває всі мої радості й смутки, 
жертвує за мене і своє здоров’я, 
і свої молитви, супроводжує 
мене на шляху священицького 
та чернечого служіння, на всіх 
незбагненних стежках Божого 
провидіння.

Дорога моя ненько!
Моя серце сповнює несказан-

на вдячність за все, що Ви дали 
мені. За дар життя. За любов і 
піклування. За терпіння і му-
дрість. За підтримку і віру в 
мене. За добру науку. За безпе-
рестанну молитву. За все, нене, 
за все…

Ви – моя наставниця.
Ваші руки – моя колиска, а 

серце – рідний дім. Ви ні хвили-
ни не жили для себе – усю себе 
віддавали сім’ї. Завдяки Вам я 
осягнув своє покликання й пішов 
за ним. Ви не боронили, а навпа-
ки, підтримували мене в рішенні 
стати на шлях служіння Богові.

Ви – моя натхненниця…
Не перестаю дивуватися, як 

у такій тендітній постаті поєд-
налися ніжність, вразливість і 
колосальна сила, міць. Як Вам 
удавалося справлятися з усіма 
труднощами й викликами бу-
денності. За всіма клопотами Ви 
зуміли подарувати мені щасли-
ве дитинство, поставити на ноги 
й відпустити у світ, залишивши, 
однак, свої двері відчиненими, 
обійми – розкритими.

Ви – героїня для мене.
Підношу хвалу й подяку Все-

вишньому, що дав Вам дочека-
тися 80-річного ювілею. Знайте, 
що я завжди молюся за Вас на 
святій літургії. Рідна, дорога 
нене, нехай Господь зішле Вам 
благословення, дасть ще бага-
то довгих щасливих літ. Будьте 
завжди й бадьорі, радісні й на-
тхненні. Світлого Вам майбут-
тя, матусю.

Ви – моя найдорожча людина.
З любов’ю й пошаною – Ваш син 

о. Терентій Володимир Довганюк, ЧСВВ, 
координатор «Апостольства молитви в Україні»
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Бабуся – це така жінка, у якої немає 
своїх дітей. Вона любить маленьких ді-
вчаток і хлопчиків, які є дітьми інших 
людей. Дідусь – це теж бабуся, тільки 
чоловік. Він ходить гуляти з хлопчика-
ми, і вони розмовляють про риболовлю 
та інші речі.

Бабусям нічого не треба робити, 
тільки приходити в гості. Вони старі, і 
тому їм не можна бігати й багато стри-
бати. Але вони можуть відвести нас на 
ярмарок, і в них має бути багато гро-
шей, щоб покатати нас на каруселі.

Якщо вони з нами гуляють, то зу-
пиняються, щоб подивитися на всякі 
речі, наприклад на гарні листочки 
або на гусениці. Вони ніколи не гово-
рять: «Пішли швидше». Вони носять 
окуляри й можуть виймати свої зуби.

Бабусі не повинні бути дуже ро-
зумними, тільки відповідати на такі 
запитання, як «Чому собаки ганяють 
котів?» або «Де у черв’яка голова?». 
Коли вони читають нам книжку, то 
нічого не пропускають і не говорять, 
що цю казку ми вже читали.

Кожен повинен намагатися, щоб 
у нього була бабуся, тому що вони 
єдині дорослі, у яких є вільний час 
для дітей.

Хто така бабуся
НЕЙМОВІРНИЙ ТВІР ХЛОПЧИКА
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

Слава Ісусу Христу!
Дорога редакціє журналу «Місіонар». Я пообіцяла святому Партенію подякувати через Ваш журнал 

за отримані ласки, адже по закінченню дев’ятниці до цього чудотворця я отримала те, що просила. Дуже 
вдячна святому Партенієві, Матері Божій Неустанної Помочі та всім святим, що донесли мої молитви за 
родину до Господа Бога. Дякую й Вам, шановна редакціє, що допомагаєте нам у спілкуванні із Усевишнім.

п. Марія, м. Жидачів

Слава Ісусу Христу!
Шановна редакціє часопису «Місіонар»! Від щирого серця хочу подякувати Господу Богу, Пречистій 

Діві Марії, святому Юді Тадею, святому Шарбелю, святій Марині, святій Філомені, святому Миколаю 
Кодрату, праведникові Андрею Шептицькому і всім святим за вислухані молитви і ласку визволення мене 
від депресії. Будь благословенний, Господи, віднині і довіку! Нехай буде вічною подяка Пресвятій Тройці, 
Божому милосердю, Пресвятій Богородиці.

Володимир, Старосамбірський район, Львівська область

Шановна редакціє! Через ваш часопис хочу висловити подяку Господу Богу, Ісусу Христу, Пречистій Діві, 
Юді Тадею, святому Антонію, святому Йосифу, святій Йосафаті, святому отцеві Піо і праведникові Андрею.

Мою дочку направили в онкоцентр до Києва. Операція пройшла добре, пухлина виявилася доброякісною. 
Щодня молюся до своїх святих заступників і щиро дякую всім небесним силам. Дякую василіянам о. Олексію, 
о. Йосифу, о. Ігнатію, о. Петру, о. Михайлу за їхні молитви. Вірю і надіюся на Божу поміч. 

Анна, м. Сокаль, Львівська область

Шановна редакціє! Хочемо щиро подякувати через ваш журнал Господу Богу всемогутньому, Матінці 
Божій, святому Йосифу, святому Юді Тадею, преподобному Миколаю Чернецькому, святій Філомені, 
ангелу-охоронцю і всім святим, до яких ми щиро молимося, за те, що вони вислухали нас та допомогли в 
нашому проханні. Продовжуємо молитися, дякувати їм і просити помочі у всіх потребах.

Софія з родиною, с. Корчин, Радехівський район, Львівська область

Слава Ісусу Христу! Висловлюю велику вдячність святому Юді Тадею за його милосердя й за 
вислухані прохання. Спасибі за дев’ятницю до Божого милосердя й до апостола Тадея. Низький вам уклін!

Юлія М., м. Самбір, Львівська область
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Мороз малює у віконці.
Узваром дихає кутя.
І Мати Божа на іконці
у хустку кутає дитя.
Побудь дитиною, синочку.
Твоє дитинство золоте.
Ще вітер віє у терночку
і дерево на хрест росте.
Ще час не сплинув за водою.

Ще Юда спить у сповитку.
Он гурт з різдвяною звіздою
уже на ближньому кутку.
Поколядують і засіють.
Ще, може, буде і життя.
Ти на Голгофі вже Месія,
а на руках іще дитя.

Ліна КОСТЕНКО

СВЯТ-ВЕЧІР
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ЧАЙНВОРД  «ЧУДЕСНА ЗІРКА»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

ВІДПОВІДІ НА ЗАГАДКУ «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ», ОПУБЛІКОВАНУ В ГРУДНІ 2018 РОКУ:
1. Передзвін. 2. Архиєпископ. 3. Чудотворець. 4. Богослужіння. 5. Круковська. 6. Іванна. 7. Миролюбність. 8. Все-
ленна. 9. Добро. 10. Шкрумеляк. 11. Пісня. 12. Добродій. 13. Підгірянка. 14. Молитва. 15. Людина. 16. Заповіт.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАГАДКУ «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ», ОПУБЛІКОВАНУ В ГРУДНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛА 
ПЕЛЕШКО Катерина, м. Львів

1. З Твоїм великим Рождеством, Христе, сповнилось наше бажання чисте: за кров і труди ми вільні люди, 
Вільна … дорога. 2. … пастирям мовив: Христос ся нам народив. 3. Чисте серце, щиру віру і … свою в 
офіру Богу принесіть. 4. Пастушки з царями йдуть в … з дарами. 5. В Вифлеємі народився Месія, Христос 
наш і … наш для всіх нас, нам народився. 6. Син Божий правду і чесність любить, за гріх карає і кривду 
губить. Бачить недолю і море болю, Він порятує наш … 7. Дзвонять дзвони по усій землі, до яскині по-
спішають пастушки малі. До яскині поспішають, де … всі вітають пастушки малі. 8. Тут ангели чудяться, 
Рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, … смутно пасеться. 9. В Вифлеємі у стаєнці немовля не спить, 
рученята простягає, … благословить. 10. … хвилею шумить, Чорне море гомонить, на Поліссі гомін йде, 
Кубань плеще і гуде. В Києві озвались дзвони. Ожили луги, загони. Всюди, всюди, всюди радість, сміх. 
11. Благослови, Боже, нам на Новий …, щоби був щасливий кождий чоловік. 12. Основна страва Святве-
чора. 13. В шопі знаходять Боже Дитя, бідне, покірне, мовби … І в нім Бога пізнають, пізнають, Божу честь 
Му віддають, віддають. 14. Вічнозелена красуня, яка прикрашає новорічні свята.
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ЩОБ БУЛИ ОДНИМ СЕРЦЕМ 
ТА ОДНІЄЮ ДУШЕЮ
Думки до промов подружнім парам 

Йозеф ЮРКО

Завдання священиків  – допомагати покликанню чоловіка і жінки в 
їхньому сімейному житті, по-приятельськи терпеливо підкріплювати їх 
у труднощах та зміцнювати в християнській любові, щоб створювалися 
справді щасливі союзи.

У цій книжці нема готових проповідей, а лише зроблені 15–20 років тому 
нотатки, щоб священик не повторювався. Річ у тому, що вся парафія живе 
подією вінчання й здебільшого на шлюб приходять усі віряни. Молодим па-
рам не лише бажаємо, а головно випрошуємо під час уділення святої тайни 
подружжя бути одним серцем і однією душею та жити у взаємній любові, 
милості й постійному Божому благословенні.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ БУКВАР
Християнський буквар  – короткі повчання про християнські правди 

віри, Божі заповіді, святі тайни, моральні чесноти для дітей шкільного віку. 
У книзі подано пояснення найважливіших церковних свят і добрі християн-
ські традиції, з ними пов’язані; вибрані євангельські притчі та деякі молит-
ви християнської дитини. 

Загалом видання послужить добрим матеріалом для катехизації діточок, 
а також їхнього приготування до першої сповіді та святого причастя, буде ко-
рисною для проведення систематичних занять із християнської етики.

ШЛЯХ СКОРБОТИ. Видання друге

Ієромонах Христофор ГАНИНЕЦЬ, ЧСВВ

Роздуми на основі текстів «ХРЕСНИХ ДОРІГ ІСУСА» слуг Христа – святого 
Івана Павла ІІ й Бенедикта XVI. У молитовному намірі за мир в Україні, за 
матерів і вдів героїв, полеглих на Майдані й на сході України.




