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ЗМІСТ

КЕРУЙМОСЯ СЕРЦЕМ 

І ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ!

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Надзвичайно 
приємно спостерігати, як із кожним Новим роком, із кожним 
Різдвом Христовим море віри, гідності українців, море 
давніх традицій усе більше розливається широкими чистими 
водами. Так, наприклад, наші співвітчизники, які ще недавно 
проживали на теренах, де насаджували чужу мову, культуру, 
світогляд, сьогодні вболівають за неньку Україну, свідомо 
славлять Бога солов’їною й не вірять пустим обіцянкам 
політиків і московській пропаганді, а непотьмареним зором 
бачать правду й тримаються її. Вони обирають своє, рідне, 
найближче їхній духовній і національній ідентичності.

Свідченням цього є, зокрема, міжнародний фестиваль 
«Коляда на Майзлях», який відбувся при монастирі отців 
василіян у місті Івано-Франківську. Репортаж про захід, який 
уже десять років поспіль об’єднує серця українців, знайдете на 
сторінках цього номера. Також ми підготували цікаве інтерв’ю 
з ієромонахом Йосифом Щуром (ЧСВВ) про особливості 
служіння в Східній Україні.

Лютий – місяць, коли вся країна вшановує пам’ять і подвиг 
героїв Небесної сотні. Подіям Майдану, учасникам Революції 
гідності присвячена бесіда з отцем Романом Мельником 
(ЧСВВ). Ця стаття набуває нової актуальності в контексті 
майбутніх виборів. За словами отця Романа, на Майдані нікому 
не потрібні були гучні гасла, що лунали зі сцени – усі знали, що 
мають робити. Ті дні показали завзяття, героїзм і жертовність 
українців, готовність захищати свою гідність і права ціною 
власного життя. Нагадаймо ж собі, за що боролися 2014-го, 
й робімо своє діло так, як підказує серце, здоровий глузд і як 
благословить Господь. 
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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
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ЗАГАЛЬНИЙ: за великодушне прийняття осіб, які стали жертвами торгівлі 
людьми, примусової проституції та всякого іншого насильства.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» НА БЕРЕЗЕНЬ

Протягом 2018 року було вби-
то 35 священиків, 1 семінарис-
та, 4 мирян. Так, в Африці на-
сильницькою смертю загинуло 
19 священиків, семінарист і ми-
рянка; в Америці – 12 священи-
ків і троє мирян, в Азії – троє свя-
щеників; у Європі – 1. Це майже 
вдвічі більше, ніж 2017 року. 
Першість у цій сумній статисти-
ці вісім років поспіль тримала 
Америка, однак 2018-го рейтинг 
очолила Африка.

Дані збирає й підсумовує ін-
формагентство Fides. У комю-
ніке зазначено, що до переліку 
жертв уже давно зараховують не 
лише людей, що проповідують 
Христа на так званих місійних 
теренах, а кожного охрещено-
го, який бере активну участь у 
євангелізаційній місії церкви. 
Оскільки не завжди йдеться про 
ситуації «вбивства з ненависті 
до віри», то термін «мученики» 

вживають рідко. Якщо говорити 
про 2018 рік, то багато душпас-
тирів загинуло під час жорсто-
ких пограбувань, стало жертва-
ми бандитів або бойовиків, хтось 
заплатив життям, перебуваючи 
поруч зі своїми вірними та ви-
криваючи несправедливість у 
ситуаціях, спричинених бідніс-
тю, соціальними проблемами 
або ж інструменталізацією релі-
гії в інших цілях.

Темі переслідування христи-
ян велику увагу приділяє Папа 
Франциск. Зокрема, він зазна-
чає: «Господь Ісус каже виразно: 
“Викинуть вас із синагоги. За-
галом настає час, коли кожен, 
хто вас уб’є, вважатиме, що від-
дає честь Богові” (Йн 16, 2)…

Християнин із силою Свято-
го Духа дає свідчення, що Гос-
подь живе, що Господь воскрес, 
що Господь є посеред нас, що 
Господь реалізує з нами разом 

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб християнські спільноти, особливо ті, які зазна-
ють переслідувань, відчували близькість Христа та щоб були пошановані 
їхні права.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» НА ЛЮТИЙ

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

ЦІНА ЗА СВІДЧЕННЯ ВІРИ – ЖИТТЯ
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

Свою смерть, воскресіння щоразу, коли ми стаємо за вівтарем. Хрис-
тиянин також дає свідчення, підтримуваний Святим Духом у своєму 
щоденному житті, через свій стиль діяльності. Це його постійне свід-
чення. Але часто воно викликає напади, провокує переслідування. 

Святий Дух, який дозволив нам пізнати Ісуса, провадить нас, 
щоб дати пізнати Його іншим, не так словами, як свідченням на-
шого життя. Варто просити Святого Духа, щоб увійшов у наше сер-
це, щоб ми давали свідчення про Ісуса, сказати Йому: “Господи, 
якби тільки я не віддалився від Ісуса! Навчи мене того, чого навчав 
Ісус. Нагадай мені те, що сказав і зробив Ісус, а також допоможи 
мені нести свідчення про це… Нехай світськість, легкі справи, те, 
зрештою, що походить від батька брехні, князя світу цього – гріх – 
не віддаляють мене від цього свідчення”». 

Покровителя вибираємо з церковного календаря
(на розсуд кожної окремої спільноти «Апостольства молитви»)!
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

14–15 грудня 2018 року 
спільнота «Апостольство 
молитви», що діє в парафії 
Святого Димитрія в с. До-
бряни біля Стрия, відзна-
чала 25-ту річницю свого 
заснування. Першу моли-
товну групу було організо-
вано восени 1993-го, далі 
«Апостольство» поширюва-
лося в парафії, щороку до 
нього вступали нові член-
кині. На сьогодні спільно-
та налічує 135 учасниць.

На відзначення юві-
лею голова Добрянського 
«Апостольства молитви» 
п. Надія Ревуцька орга-
нізувала низку заходів, 
у яких із благословення 
отця пароха Івана Говгери 
взяли участь члени спіль-
ноти, священики парафії, 
а також о. Василь Говгера 
й о. Ігор Дорош.

СПІЛЬНОТА 
«АПОСТОЛЬСТВО МОЛИТВИ» 
С. ДОБРЯНИ ВІДСВЯТКУВАЛА 

25-ТУ РІЧНИЦЮ 
ЗАСНУВАННЯ
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

Урочистості почалися в п’ятницю, під час яких усі охочі 
мали можливість приступити до сповіді. А в суботу, 15 грудня, 
відбулися Божественна літургія та посвята Пресвятому Сер-
цю Христовому, відслужили панахиду за спочилими членами 
«Апостольства молитви».

Цього дня спільноту вітала парафіяльна молодь, зокрема 
гурт «КармЕль». По завершенню урочистостей усі отримали со-
лодкі подарунки. І хоч ласощі швидко закінчуються, та після-
смак події ще довго тішитиме учасників свята.

Висловлюємо всім щиру вдячність за ревну молитву та ак-
тивну діяльність у парафії. Бажаємо, щоб «Апостольство мо-
литви» міцніло та розвивалося, взаємодіючи з іншими спільно-
тами, щоб принесла багато добрих плодів, а також збагатилася 
новими членами.  
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

МОЩІ БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ
ПЕРЕДАЛИ ДО МЕЖИРІЧЧЯ

Над Кристинопільською зем-
лею, як Вифлеємська зоря, сіяє 
ореол святості, наснажений ду-
ховними подвигами, світлими 
задумами, святими молитвами. 
Саме тут від чернечої колиски 
до домовини проходило життя 
блаженної Йосафати Гордашев-
ської – співзасновниці Згрома-
дження сестер служебниць Не-
порочної Діви Марії, що звідси 
ширилося Україною, а відтак й 
іншими країнами і навіть кон-
тинентами. Таке широке геогра-
фічне полотно визначило йому 
провидіння.

Та не тільки одна зоря, але 
ціле сузір’я сяє на небосхилі цьо-
го благословенного краю, указу-
ючи людям дорогу до Бога. Адже 
звідси походить ціла плеяда за-
сновників чернечих родин, сюди 
повертаються й отці студити, і 
сестри йосифітки, і сестри ми-
роносиці, несучи в серцях живу 
пам’ять про початок їхнього шля-
ху, про покликання. З давніх-да-
вен тут жертовно трудяться та-
кож отці василіяни, які в цьому 
краї колись мали багато монас-
тирів і найбільший – у колиш-
ньому Кристинополі. Деякі із 

цих чернечих родин нащеплені 
від василіянського кореня. Без-
сумнівно, автор псалмів, будучи 
тут, промовив би ці слова: «Це 
місце мого відпочинку назавжди, 
тут оселюся, бо я його собі вподо-
бав» (Пс. 131:14).

І справді, біля витоків черне-
чих чинів і згромаджень стоять 
вибрані особистості, яких незбаг-
ненними дорогами вело Боже 
провидіння. Без цього безцінно-
го дару й благословення нічого б 
не постало, а якби й постало, то 
у випробуваннях, мабуть, зни-
кло б навіки. Вони йшли цією 
землею. Від них до нас пролягла 
ціла епоха пошуків і відкриттів. 
Кожна чернеча родина поєдна-
на не кровними, але духовними 
зв’язками, які набагато сильні-
ші, ніж земні, а також духом за-
сновника, спільною метою, мо-
литвою і вірою.

21 листопада 2018 р., на свято 
архістратига Михаїла, впр. с. Со-
фія Лебедович (СНДМ), гене-
ральна настоятелька сестер 
служебниць, передала з Рима 
парафії Святого Василія Велико-
го в Межиріччі, що неподалік від 
Червонограда, частинку мощей 
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блаженної с. Йосафати, яка духо-
вно присутня на іконах у багатьох 
храмах та монастирях, де живуть 
і служать, оживлюючи харизму 
засновниці, її духовні дочки – се-
стри служебниці.

У роки незалежності України 
в лоні парафії с. Межиріччя зро-
дилися нові покликання, які по-
повнили Згромадження ССНДМ: 
с. Ярослава Ільків та с. Христо-
фора Станько. Із розповідей цих 
дівчат люди чимало довідалися 
про життя та служіння блажен-
ної с. Йосафати. Згодом поглиби-
ли свої знання: дивилися фільм 
про неї – «Світло з України», 
читали книжки про блаженну, 
вивчали молитви й пісні на її 
честь та прославу, відкриваючи 
для себе праведне життя першої 
служебниці. Найрадіснішою но-
виною, яка швидко розлетілася 
всією Україною й світом стало 
проголошення с. Йосафати бла-
женною. Відбулася ця знаменна 
подія 2001 року в її рідному міс-
ті Львові під час візиту святого 
Папи Івана Павла ІІ. 

Подія перенесення мощей 
с. Йосафати з Рима до Межиріччя 
в одних людей викликала сльози, 
в інших – радість одкровення, що 
ця перша українська служебни-
ця не належить більше тільки 
проминулій епосі, але й нам, су-
щим, та прийдешнім поколін-
ням. Перебуваючи на тому березі 
Ріки часу, в ореолі непромину-
щого світла, блаженна Йосафа-
та водночас містично присутня в 

нашому храмі, у якому, можливо, 
і колись була, однак історія цьо-
го факту не зафіксувала. Та суть 
не в тому. Важливо, що вона з Ві-
чного Міста в частинці мощей по-
вернулася на цю землю з нестер-
тими часом слідами її життєвої 
дороги, якою йшла до Бога. А це 
євангельські сліди, за якими йде-
мо за Ісусом і ми.

Справді, зерно віри, яке Бог 
посіяв у душі Йосафати, розрос-
лося в могутнє дерево чернечого 
родоводу, закорінене в Кристи-
нопільській землі, в історію яко-
го вписано багато сестер, і се-
ред них – блаженна с. Тарсикія 
Мацьків, яка згасла, як враніш-
ня зоря, від пострілу ворожої кулі 
тільки тому, що була черницею! 
Згасла на землі, але світить усім 
з неба, навіть тим, хто був чи є 
налаштований проти Бога. 

Як каже апостол Павло в листі 
до коринтян: «Нехай же кожний 
вважає, як він будує… вогонь ви-
пробовує діло кожного, яке воно» 
(1 Кор. 13:17). Сам факт, що згро-
мадження пережило нелегкі 
міжвоєнні роки, а пізніше, у ра-
дянський період, понесло на собі 
важкий хрест жорстоких переслі-
дувань, свідчить про те, що Бог 
мав особливий задум щодо нього 
й для втілення покликав черни-
цю Йосафату. Від самого початку 
вона багато працювала на духо-
вній ниві, зокрема з дітьми та мо-
лоддю, яких змалку вчила жити 
з Богом і любити Україну. Тож її 
постать залишається взірцем для 
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всіх послідовниць, а для ві-
рних – Вифлеємською зорею-
провідницею, яка освітлює 
шлях до Бога, незалежно від 
часу, країни чи континенту.

Парафіяни щиро вдячні се-
страм служебницям з Черво-
нограда і настоятельці с. Він-
кентії Назаркевич, які взяли 
участь у цій важливій події в 
житті парафії, а також с. Ярос-
лаві Ільків з Рима, яка ініцію-
вала це свято, успішно втілила 
задумане, а також подбала про 
образки блаженної Йосафати, 
медалики і вервиці, книги і мо-
литовники. 

Урочистості торкнули серця 
багатьох людей. Разом з учня-
ми до храму прийшли вчите-
лі, які найбільше розуміють, 
що знання без духовності не 
сформують гармонійну осо-
бистість, приємну Богові і лю-
дям. Віряни переживали пе-
ренесення мощей блаженної 
Йосафати у свій храм як ве-
лике свято, як чудо. На душі 
в усіх панував глибокий мир, 
радість, відчуття щастя. 

Будуючи у своїх помислах 
містки з минулого в сучасне, яки-
ми йшла Йосафата, шукаємо на 
цьому шляху уроки для майбут-
нього, а вони очевидні: всесильне 
добро завжди перемагає. Хоч різ-
ні вороги руйнували нашу зем-
лю, святині, убивали людей, але 
нікому не вдалося й не вдасться 
зруйнувати людську пам’ять, лю-
бов українського народу до своїх 

святих та духовних провідників, 
таких, як блаженна Йосафата, 
що завжди була готова простяг-
нути свою сестринську й мате-
ринське руку допомоги там, де 
була найбільша потреба.

Плин часу міняє людей, па-
лаци та епохи, однак постійним 
залишається служіння, до якого 
Господь кличе сестер служебниць, 
як колись блаженну сестру Йоса-
фату, щоб підтримувати вогонь у 
Господньому світильнику. 

о. Климентій СТАСІВ, ЧСВВ
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ГЛАВА УГКЦ: 
«КОЛЯДА –  ЦЕ ТІСТО НАШОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ  КУЛЬТУРИ, 
ЯКЕ БУЛО ПЕРЕМІНЕНЕ
ЗАКВАСКОЮ СВЯТОГО ЄВАНГЕЛІЯ».

ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

ЗАВЕРШИВСЯ X МІЖНАРОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КОЛЯДА НА МАЙЗЛЯХ»
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День закриття «Коляди на Майзлях» розпочала архієрейська Бо-
жественна літургія, яку очолив глава УГКЦ Святослав Шевчук. При-
сутніми на службі були також міністр культури України Євген Нищук, 
керівники Івано-Франківська та області, представники закордонних 
делегацій, духівництво.

У своєму зверненні до вірян Блаженнійший Святослав зазначив: «Наша 
Київська церква, спадкоємцями якої ми є, – це Софіїна церква, що має 
божественну мудрість. І ми знаємо: та божественна премудрість, образ 
якої увічнений в ідентичності київського християнства, відбилася в черне-
цтві Київської церкви. Тож не дивно, що саме чернеча василіянська оби-
тель стала престолом, серцем фестивалю української коляди, яка вийшла 
на міжнародний рівень. Українські монастирі зберігали мудрість Київської 
церкви, були місцем розвитку книжної науки, культури, мистецтва, тож 
куди могла привести Божа мудрість київського християнства колядників з 
України і цілого світу? До чернечої обителі, яка переповнена нашою Софією 
Київською». За словами предстоятеля, коляда – це «тісто нашої національ-
ної культури, яке було перемінене закваскою Святого Євангелія».
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Також у день Василія Великого 
глава УГКЦ привітав василіян зі 
святом і побажав успіхів і благо-
даті Божої в покликанні. Особливо 
відзначив Блаженнійший Святос-
лав ювілей колишнього ігумена 
монастиря отців василіян і насто-
ятеля храму Царя Христа о. Во-
лодимира Палчинського (ЧСВВ) 
та ювілей самого храму, який він 
відновлював. Із рук Блаженнійшо-
го отець Палчинський отримав по-
здоровчу грамоту. 

З вітальним словом до Патрі-
арха Святослава й організаторів 
фестивалю «Коляда на Майзлях» 
звернувся міністр культури Укра-
їни Євген Нищук, який озвучив 
свій указ про присвоєння фестива-
лю статусу міжнародного. Також 
він підкреслив, що захід є візитів-
кою не лише однієї парафії, але й 
усього Прикарпаття.

«Ваше Блаженство, майже 28 ро-
ків тому, 15 квітня 1991 року, Ваш 
славний попередник, Блаженній-
ший Мирослав Любачівський, від-
відував з пастирським візитом цю 
парафію. Храм був зруйнований, 
люди носили ще живі рани, але по-
волі зайшли сюди, щоб далі підні-
мати його з руїн. Перед Вами нове 
покоління нашої парафії, яка свої-
ми зусиллями піднесла красу цьо-
го храму, – наголосив настоятель 
парафії Царя Христа, ігумен мо-
настиря отців василіян о. Йосафат 
Хаймик (ЧСВВ). – Але, звичайно, 
у розвитку зрілості своєї віри вона 
розуміє взаємне служіння. Для нас, 
ченців-василіян, є великою честю 
служити тут, на Майзлях. Ми зна-
ємо, що це взаємний обмін дарами 

через нашу духовність, одухотво-
рення Божих Дарів, даних людині, 
може приносити дива. Десять років 
тому “Коляда на Майзлях” почина-
лася як виступи наших колекти-
вів. Пізніше – розвинулася. Хоче-
мо, щоб ця перлина християнської 
культури – коляда – лунала тут, 
гучно проголошувала нашу єдність 
з Богом».

Митрополит Івано-Франківський 
Володимир Війтишин висловив 
вдячність главі УГКЦ і зі свого 
боку зазначив: «На прикладі цього 
фестивалю можемо побачити, як 
добрі ініціативи наших живих па-
рафій знаходять зацікавлення та 
схвалення на міжнародній арені».

Після архієрейської літургії від-
бувся урочистий гала-концерт ко-
лективів – учасників «Коляди на 
Майзлях» та народної артистки 
України Марії Бурмаки.

Отже, десятий Міжнародний 
фестиваль «Коляда на Майзлях» 
завершився. З нетерпінням чекає-
мо наступного! 

Наталія ПАЛІЙ
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 ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАПИ ФРАНЦИСКА НА 2019 РІК
Святійший отець завжди має дуже щільний графік, не становить ви-

нятку в цьому плані й новий 2019 рік. Уже на початку січня відбудеться 
традиційна зустріч Папи з дипломатичним корпусом, акредитованим при 
Святому Престолі, – це також нагода звернутися до міжнародної спільно-
ти з посланням миру.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МОЛОДІ В ПАНАМІ
Від 23 до 28 січня триватиме перша подорож понтифіка в новому році: 

у Панамі він візьме участь у відзначенні 34-го Всесвітнього дня молоді, 
який проходитиме під гаслом: «Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною 
станеться за Твоїм словом». Мета заходу – заохотити молодь до активні-
шої участі в місії церкви. У відеопосланні з нагоди ВДМ, оприлюдненому в 
листопаді 2018 р., Папа закликає юнацтво «вийти із замкненості в собі та 
посвятитися служінню іншим», адже в цьому полягає сенс нашого життя. 
Святійший отець зазначає, що багато молодих людей «виявляє бажання 
допомагати іншим, зробити щось для страждальців» і що вони є силою, 
«яка може змінити світ».

АПОСТОЛЬСЬКА ПОДОРОЖ ДО ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ
Папа Франциск стане першим Вселенським архієреєм, який відвідає 

Об’єднані Арабські Емірати. Візит триватиме від 3 до 5 лютого. Його гас-
ло – «Боже, вчини мене знаряддям Твого миру» – відбиває мету зустрічей, 
на яких, зокрема, обговорюватимуть питання міжрелігійного діалогу. До 
речі, за рішенням уряду ОАЕ 2019 рік оголошено Роком толерантності, що 
має продемонструвати відкритість держави для всіх, незалежно від націо-
нальності й віросповідання.
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РАДА КАРДИНАЛІВ І 
РЕФОРМА КУРІЇ
Від 18 до 20 лютого у Ватикані відбуватиметься 28-ме засідання Ради 

кардиналів, основну увагу на якому планують приділити роботі над новою 
Апостольською Конституцією про Римську курію «Praedicate evangelium», 
чернетку якої Папа отримав у грудні 2018 року. Новий документ покли-
каний забезпечити точнішу відповідність курії вимогам місії церкви, що 
виходить назовні.

ЗАХІД, ПРИСВЯЧЕНИЙ ЗАПОБІГАННЮ ЗЛОВЖИВАННЯМ
Із 21 до 24 лютого у Ватикані відбудеться ще одна важлива подія: Святій-

ший отець зустрінеться з представниками усіх Єпископських конференцій 
світу, щоб обговорити питання запобігання зловживанням щодо неповно-
літніх та уразливих дорослих. 21 грудня 2018 р., звертаючись до Римської 
курії, Папа Франциск зазначив, що церква «докладатиме всіх зусиль, щоб 
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передати правосуддю всіх, хто вчинив такі злочини», а винних закликав 
«навернутися й здатися людському правосуддю і готуватися до Божого 
правосуддя».

ВІЗИТ ДО МАРОККО
1985 року святий Папа Іван Павло ІІ відвідав Марокко, де взяв участь у 

зустрічі з мусульманською молоддю. Він тоді зазначав, що «діалог між хрис-
тиянами і мусульманами сьогодні є важливішим, ніж будь-коли», що вони 
мають багато і спільного, і відмінного. Цьогоріч, 30 і 31 березня, у Марокко 
перебуватиме з візитом Папа Франциск. Понтифік планує знову звернутися 
до теми підтримання добрих взаємин між представниками різних релігій.

ПОДОРОЖ ПАПИ ДО БОЛГАРІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ МАКЕДОНІЇ
Від 5 до 7 травня Наступник святого Петра здійснить апостольську подо-

рож до Болгарії та Північної Республіки Македонії, яка проходитиме під гас-
лом «Pacem in Terris», що означає «Мир на землі» – таку назву має відома енци-
кліка святого Папи Івана XXIII, який був першим апостольським візитатором у 
Болгарії. Папа Франциск побуває в столиці держави Софії та в місті Раковскі.
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«Не бійся, маленьке стадо» – ці слова з Євангелія від Луки є гаслом ві-
зиту Святійшого отця до Північної Республіки Македонії, у рамах якої він 
відвідає столицю країни Скоп’є, де народилася свята Тереза з Калькутти.

Оскільки населення тут переважно православне, а католики перебувають у 
меншості, візит Папи покликаний дати новий поштовх екуменічному діалогові.

НАМІР СВЯТІЙШОГО ОТЦЯ ВІДВІДАТИ ЯПОНІЮ
У вересні минулого року, під час зустрічі з представниками японської асоці-

ації Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai, що впроваджує проекти культури й солі-
дарності, Вселенський архієрей оголосив про свій намір відвідати Японію 2019 
року. Святійший отець нагадав про першу дипломатичну місію Японії в Європі, 
яку організували місіонери-єзуїти 1585 року. Тоді чотирьох молодих японців-
християн, що прибули до Риму в супроводі отців-єзуїтів, прийняв Папа Григо-
рій XIII. Подорож тривала вісім років, протягом яких мандрівники побували в 
багатьох містах, зокрема у Лісабоні, Мадриді, Флоренції, Венеції, Малані та ін.

СИНОД, ПРИСВЯЧЕНИЙ АМАЗОНІЇ
«Амазонія: нові шляхи для церкви і для цілісної екології»  – таку тему 

матиме спеціальна асамблея Синоду єпископів, запланована на жовтень. 
Участь у ній візьмуть сім Єпископських конференцій і дев’ять країн Ама-
зонського регіону. На асамблеї розглядатимуть питання довкілля, а також 
ті, що стосуються церкви.

ЖОВТЕНЬ 2019 –  МІСІЙНИЙ МІСЯЦЬ
Ще 2017 року в листі з нагоди Всесвітнього місійного дня, адресованому 

кардиналові Фернадо Філоні, префектові Конгрегації євангелізації наро-
дів, Папа Франциск проголосив жовтень 2019 року надзвичайним місійним 
місяцем. Ця ініціатива пов’язана зі сторіччям оприлюднення апостольсько-
го листа Папи Венедикта XV «Maximum illud», що побачив світ 30 листопада 
1919 року. Його автор прагнув дати новий імпульс місійній відповідальності.

«Нехай же надзвичайний місійний місяць стане нагодою для щедрої й 
плідної благодаті, щоб поширювати ініціативи та помножувати особливим 
чином молитву, що є душею кожної місії; звіщення Євангелія; біблійну й 
богословську призадуму над місією; діла християнського милосердя та 
конкретні заходи співпраці й солідарності між церквами, щоб пробудився 
й ніколи не згасав місійний ентузіазм», – сказано в листі Папи Франциска.
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 СВЯТІЙШИЙ ОТЕЦЬ ЗАКЛИКАВ 
ЛЮДСТВО НЕ ІГНОРУВАТИ ПРОБЛЕМУ 
РАБСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ
«Відслонімо завісу байдужості, що тяжіє над долею страждальців. Ніхто 

не може вмивати руки в трагічній ситуації сучасного рабства», – написав 
Папа Франциск у своєму твіттері з нагоди відзначення Міжнародного дня 
боротьби за скасування рабства, що припадає на 2 грудня.

Майже 70 років тому (2 грудня 1949 р.) була затверджена Конвенція ООН 
про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції, однак і досі 
такий огидний бізнес процвітає. Статистика невтішна: 40 мільйонів осіб по 
всьому світу змушені працювати як раби чи займатися проституцією; що-
річні обороти цієї прибуткової справи сягають 350 мільярдів доларів США.

У тенета сучасних работорговців людей штовхають диктаторські режи-
ми, війни та голод, розростання прірви нерівності та несправедливості. 
Поширення явища зумовлюють також певні тенденції в глобальній тор-
гівлі: насправді багато речей, які ми купуємо та використовуємо щодня, 
можуть бути плодом примусової праці, часто в неприйнятних умовах, чо-
ловіків, жінок і навіть дітей, яких до цього змушує скрутне становище або 
погрози й насильство.

 КАТОЛИКИ І МУСУЛЬМАНИ 
АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ ЧЕКАЮТЬ 
НА ЗУСТРІЧ З ПАПОЮ
В Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, розпочинається під-

готовка до візиту Папи Франциска, який заплановано на лютий 2019 року, а 
вже 30–31 березня понтифік відвідає Марокко. Це подія історичного значен-
ня, адже Святійший отець уперше ступить на землю Аравійського півострова.

В Арабських Еміратах Папа візьме участь у міжрелігійній зустрічі, що 
організує одна з ісламських інституцій. Важливо зазначити, що подорож 
понтифіка до ОАЕ та Марокко збігається з 800-ою річницею зустрічі свято-
го Франциска з Ассізі з єгипетським султаном аль-Камілем, яка відбулася 
1219 року в єгипетському місті Дум’ят, що поблизу Каїра.
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«ЕМІГРАНТСЬКА ЦЕРКВА» В АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ
Хоч головною метою апостольської подорожі Папи Франциска до ОАЕ 

є сприяння міжрелігійному діалогові, та вона має й вагоме душпастирське 
значення: 10 % населення країни (понад мільйон осіб) становлять христи-
яни-мігранти, що прибули сюди на роботу з Азії та Африки. «Міграційна 
церква» – таким терміном описує ситуацію місцевий апостольський віка-
рій, єпископ Пауль Гіндер.

В інтерв’ю для VaticanNews ієрарх зазначив, що вірні з нетерпінням 
чекають приїзду Святійшого отця. За його словами, на жаль, не всі охочі 
зможуть узяти участь у зустрічах із Папою, але організатори намагаються 
створити умови для того, щоб вірні могли спостерігати за подіями, дивля-
чись пряму відеотрансляцію у своїх парафіях, у храмах та вдома.

МІЖРЕЛІГІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОДОРОЖІ
Повертаючись до питання міжрелігійного діалогу, апостольський віка-

рій зазначив, що Папа Римський отримав запрошення від принца-спадко-
ємця й матиме зустріч із представниками ісламу не тільки в мечеті, але й 
біля пам’ятника засновникові Об’єднаних Еміратів.

«Це, безперечно, вагомі жести, – підкреслив єпископ Пауль Гіндер, – вони 
є також свідченням зближення, взаємопошани й бажання співпраці там, де 
це можливо. 
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Я вважаю, що це буде важливим і необхідним знаком для регіону, у яко-
му, як відомо, не бракує конфліктів, хоча його вважають досить мирним. Але 
існує ризик конфліктів. Не потрібно далеко йти, щоб побачити війну і насил-
ля. На мою думку, Папа прибуде як посланець миру. І це ми зобразили та-
кож на логотипі подорожі. Усі ми повинні дедалі більше ставати знаряддями 
миру, так, як про це говорить молитва святого Франциска».

 ПАПА: БОГ НЕ ПОТРЕБУЄ ЖЕРТВ, 
ЩОБ ВИСЛУХАТИ НАШУ МОЛИТВУ
Євангелія від Матвія містить молитву «Отче наш» у «стратегічній точці», 

тобто посередині нагірної проповіді. Із цього зауваження Папа Франциск, 
розпочав катехизу з нагоди загальної аудієнції, присвяченої роздумам над 
Господньою молитвою, що відбулася 2 січня 2019 р. в залі Павла VI у Ватикані.

У КОНТЕКСТІ БЛАЖЕНСТВ
Отож бачимо Ісуса на узвишші поблизу озера. Сівши, Він починає на-

вчати. Навколо Нього зібралися як найближчі учні, так і «великий натовп 
анонімних облич». Усі вони отримують молитву «Отче наш». Цей момент 
має особливе значення: Ісус у нагірній проповіді підсумував фундамен-
тальні аспекти Свого послання.

Вступом до цього стали блаженства, у яких Ісус називає щасливими тих 
людей, які і за Його часів, і тепер не отримували належної уваги. «Такою є 
революція Євангелія. Де Євангеліє, там революція. Євангеліє не залишає 
в спокої, але спонукає нас... Усі люди, спроможні любити, миротворці, які 
досі опинялися на узбіччі історії, є натомість будівниками Божого цар-
ства», – зазначив Святійший отець.

ДІТИ ОТЦЯ, ЯКИЙ У НЕБІ
Із цього вступу, «що перевертає цінності історії», випливає новизна 

Євангелія. Не йдеться про скасування Закону, але про його нову інтерпре-
тацію, що поверне «початковий сенс». Любов не знає меж: можна любити 
навіть свого ворога й молитися за переслідувачів, бувши «дітьми Отця, 
Який у небі», що посилає сонце або дощ і для добрих, і для лихих, для пра-
ведних і неправедних.
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«Ось у чому полягає велика таємниця, що лежить в основі всієї на-
гірної проповіді: будьте дітьми Отця вашого, Який у небі,  – наголосив 
Папа. – На перший погляд, ці розділи Євангелія від Матвія здаються мо-
ральною промовою, складається враження, що вони пропонують занад-
то вимогливу етику, однак відкриваємо, що це насамперед богословська 
промова. Християнин не той, хто старається бути кращим від інших, бо 
знає, що є таким самим грішником, як усі. Християнин – це просто лю-
дина, що стоїть перед новою неопалимою купиною, об’явленням Бога, 
Який не приносить загадку невимовного імені, але просить дітей при-
зивати його: “Отче”».

ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД  ЛИЦЕМІРСТВА ТА ЯЗИЧНИЦТВА
Таким чином, Ісус уводить учнів у молитву «Отче наш», відмежувавшись 

«від двох груп Свого часу». Насамперед від лицемірів: «Коли молитеся, не 
будьте як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на 
перехрестях, щоб показатися людям».

За словами Святійшого отця, існує чимало людей, які «звершують атеїс-
тичні молитви», у яких немає Бога. Можемо зустріти тих, хто щодня ходить 
до церкви, але «ненавидить інших чи обмовляє». «Якщо ти ходиш до церк-
ви, то живи як Божа дитина, як брат чи сестра, давай справжнє свідчення, 
а не антисвідчення», – сказав понтифік і додав, що «християнська молитва 
не має іншого вірогідного свідка, окрім власного сумління».

А далі Ісус каже: «Не говоріть зайвого, як ті погани; гадають-бо, що за 
своєю велемовністю будуть вислухані». Він, можливо, має на увазі при-
таманний стародавнім молитвам звичай «задобрити божество» серією 
призивань і молитов. Згадаймо хоча б змагання між жерцями Ваала та 
пророком Іллею на горі Кармель. Ісус же заохочує звертатися до Бога, як 
дитина до батька, що знає про її потреби. «“Отче наш” може бути навіть 
мовчазною молитвою: станьте перед очима Бога, пам’ятаючи про Його 
Отчу любов, і цього вистачить, щоби бути вислуханим», – сказав Святій-
ший отець. Насамкінець він сказав: «Як же прекрасно думати про те, що 
наш Бог не потребує жертв, щоб здобути Його прихильність. Не потре-
бує нічого отой наш Бог: просить лише, аби під час молитви ми трима-
ли відкритим канал спілкування з Ним, щоб завжди показувати, що ми є 
Його любими дітьми».

Mario GALGANO / Світлана ДУХОВИЧ, Ватикан
о. Тимотей Т. КОЦУР, ЧСВВ, Ватикан
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 РІВНІСТЬ ГЕНДЕРІВ:  ЧИ Є МЕЖА АБСУРДУ?

Знайомтеся! Це –  Стефоні Волшт. У свої 46 років канадський чоловік-
транссексуал вирішив змінити не тільки стать, але й вік – йому вже шість 
років! Хоча спочатку він планував стати 8-річною дівчинкою. І це не фейк! 
Про чоловіка пише багато авторитетних видань, зокрема британська газе-
та The Independent.

Після 23 років шлюбу, маючи сімох дітей, канадієць вирішив залишити 
сім’ю, щоб «перетворитися» на дівчинку, тому що він «так себе відчував». 
Навіть знайшлися люди, які погодилися його «вдочерити».

Після таких новин хочеться запитати: чи є межа абсурду у сфері гендер-
ної політики? І яка політика гендерної рівності потрібна Україні?

Серед учасників цієї дискусії немає тих, хто проти рівності прав і можли-
востей жінок і чоловіків чи підтримує домашнє насильство. Усі ми: і науков-
ці, і церкви, і громадські активісти, і політики – виступаємо як однодумці та 
можемо співпрацювати на спільних засадах. Але нас розділяють маніпуляції 
з поняттями. Що ж ми розуміємо під гендером і гендерною рівністю?

Урядовці наголошують на тому, що потрібно дотримуватися визначень, 
наведених у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків», і це правильно. Але водночас вони вживають сло-
во «гендер» в іншому значенні, маючи на увазі не стать людини, а безліч 
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різних соціальних ролей. Потім ці урядовці починають боротися з «ген-
дерними стереотипами», зокрема в освіті. З’являються сумнівні висновки 
антидискримінаційної екпертизи МОН, які заперечують важливість по-
вних сімей, а також шкільні підручники, що доволі нав’язливо пропагують 
старшокласникам одностатеві сексуальні стосунки й навіть інцест.

Закон не дає визначення гендерних стереотипів, але дехто із чиновників 
починає трактувати це поняття відповідно до свого розуміння. Та хай там як, 
але потрібно спочатку розібратися, чи всі ці стереотипи погані. Наприклад, 
розуміння об’єктивного біологічного факту слабкості жінки порівняно з чо-
ловіком є достатньою підставою, щоб змалку вчити хлопців, що піднімати 
руку на дівчину неприпустимо. Хіба це не добра культурна традиція та по-
зитивний стереотип, який допомагає запобіганню насильству проти жінок?

Саме поняття «гендер» також тлумачать по-різному. Прикладом можуть 
слугувати методичні матеріали антидискримінаційної експертизи підруч-
ників і освітніх програм, а також Стамбульська конвенція. Маніпуляції з 
термінологією спотворюють подане в Законі визначення гендерної рівно-
сті, унаслідок чого її плутають із рівністю гендерів.

До чого це може призвести? Негативні приклади Канади й США засвід-
чують, що через дозвіл хлопцям і чоловікам, які відчувають себе жінкою, 
відвідувати жіночі туалети й роздягальні шкіл, університетів та інших пу-
блічних установ зростає загроза сексуального насильства проти дівчат і 
жінок. Це спричинило судові позови скривджених, які вимагають захисту 
їхньої приватності та гарантування безпеки від сексуальних домагань чо-
ловіків-трансгендерів.

ПРОПОЗИЦІЇ:
1) Чітко визначити, що представники влади та українське суспільство по-

годжуються з необхідністю впроваджувати не «рівність гендерів», а рівність 
прав і можливостей для жінок і чоловіків, як це передбачено в Законі.

2) Не ратифіковувати жодних міжнародних договорів, які визначають 
гендер інакше, ніж жіноча та чоловіча статі, а для уникнення термінологіч-
них маніпуляцій у законодавстві України краще використовувати поняття 
«стать», «статева рівність» чи «рівність за статевою ознакою».

3) Брати до уваги позитивний досвід західних демократій, а не негативний.

Максим ВАСІН, правозахисник, виконавчий директор 
Інституту релігійної свободи

Джерело: censor.net.ua
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Майбутній василіянин наро-
дився 13 лютого 1835 р. у селі Ча-
бини на Пряшівщині і при хре-
щенні отримав ім’я Олександр. 
Він був третьою дитиною в бать-
ків, які загалом народили й ви-
ховали шістьох доньок і трьох 
синів. Його батько був сільським 
дяком. 

Родина по батьківській лінії 
походила з околиць міста Стрия, 
що на Львівщині. Про це укра-
їнському історику Євгенові Пер-
фецькому розповів 1913 р. пле-

мінник о. Анатолія о. Методій 
Кралицький – також чернець-
василіянин. Між іншим, 1884 р. 
Іван Франко, описуючи мандрів-
ку української молоді тими око-
лицями, зазначив, що в Східниці 
жив Кралицький – чи не родич?

Великий вплив на молодого 
Олександра Кралицького мав бу-
дитель Закарпаття о. Олександр 
Духнович – той самий, який у па-
негірику на честь митрополита 
Львівського Григорія Яхимовича 
написав:

БУДИТЕЛЬ
УКРАЇНСЬКОГО ДУХУ

11 лютого 2019 р. сповнюються 125-ті роковини з від-
ходу до вічності ігумена Мукачівського василіянського 
монастиря о. Анатолія Кралицького (ЧСВВ). Цей ієромо-
нах водночас був найбільшим істориком і публіцистом 
Мукачівської греко-католицької єпархії другої половини 
ХІХ ст. Він залишив по собі сотні історичних, релігійних, 
фольклорних, географічних і просвітницьких статей, 
численні літературні твори. Саме о. Анатолій першим 
в українській літературі опрацював персонаж легендар-
ного (історики досі сперечаються, чи він існував) князя 
Лаборця, а також у складних умовах асиміляції жите-
лів рідного краю сміливо писав про єдність русинів-укра-
їнців Закарпаття, Галичини та Великої України. Він 
же через писане слово доносив до сучасників правду про 
те, що вірні Мукачівської єпархії – також спадкоємці Во-
лодимирового хрещення Руси-України.
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Бо свої то за горами – не чужі:
Русь єдина, мисль 
  одна у всіх в душі.
То і пастир, что для всіх там 
  єсть отцем,
Помнит, что ми, также 
         браття-Русь, жиєм!

Саме завдяки о. Духновичу, 
який був великим приятелем 
василіян і якому чин дав за це 
титул почесного співбрата, Олек-
сандр Кралицький вступив до 
ЧСВВ. У чернецтві він прийняв 
ім’я Анатолій.

25 березня 1858 р. пряшівський 
греко-католицький єпископ Йо-
сиф Гаганець уділив Анатолію 
Кралицькому священицькі свя-
чення. Упродовж 1858–1865 рр. 
молодий чернець сповняв слу-
жіння в Маріяповчанському 
василіянському монастирі, де 
працював учителем церковного 
права та історії в монастирській 
школі. Уже в Марії-Повчі він по-
чав писати й публікувати власні 
статті. У 1860 р. у львівському 
виданні «Зоря Галицька як аль-
бом» вийшов перший літератур-
ний твір ченця – повість «Пастир 
в полонинах». У 1862 і 1863 рр. 
у львівських часописах «Слово» і 
«Галичанин» з’являються статті 

о. Анатолія, присвячені відпустам 
у Маріяповчанському монастирі і 
його чудотворній іконі Богороди-
ці. Отець Кралицький і пізніше 
у своїх публікаціях не раз повер-
тався до Марія-Повчі, про яку, на-
приклад, у 1866 р. писав:

«На широких рівнинах Саболчанської столиці, між ко-
рінними кальвіно-мадярськими селами, лежить невелич-
не містечко Повч, прославлене своїм руським монастирем 
Чину Святого Василія Великого».
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Загалом він створив опи-
си усіх (!) найважливіших 
українських історичних мо-
настирів василіянської про-
вінції на Закарпатті: Мукачів-
ського, Малоберезнянського, 
Маріяповчанського, Краснобрід-
ського, Імстичівського, Бороняв-
ського, Буківського, Біксадсько-
го, а також зруйнованого ще в 
XVII ст. Грушівського монасти-
ря. Свої роботи чернець постійно 
вдосконалював, дописував їх у 
міру знаходження нових джерел. 
Такому заняттю сприяв перехід 
о. Кралицького в 1865 р. на слу-
жіння до Мукачівського монасти-
ря з його багатющим історичним 
архівом та цінною бібліотекою 
(за радянських часів конфіскова-
ні й передані до Держархіву За-
карпатської області, бібліотеки 
Ужгородського університету та 
обласного музею).

Спершу в Мукачівському мо-
настирі о. Анатолій був секрета-
рем протоігумена, а 1869 р. вже 
його самого співбрати обрали для 
цього відповідального служіння 
й переобирали впродовж понад 
двох десятиліть поспіль – ігуме-
ном він був до своєї смерті 11 лю-
того 1894 р. До того ж у 1885 р. 
ченці розглядали його як канди-
дата на посаду протоігумена, але 
угорська преса розгорнула проти 
нього кампанію як проти «сепа-
ратиста», «панславіста» і «ворога 
батьківщини». Як писав україн-
ський історик Василь Верига, у 
1868 р. в Угорському королівстві, 
складовій Австро-Угорської імпе-
рії, схвалили закон, за яким «усі 
громадяни Угорщини в політич-
ному відношенні становлять 
одну неподільну угорську націю, 
рівноправними членами якої є 
всі громадяни країни, незалежно 
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від того, до якої національности 
вони належать». Насправді це 
означало те, що всі мали стати 

угорцями й розмовляти угор-
ською. Натомість о. Кралицький 
ще в 1862 р. писав:

«Так кров наша є руською; ми – сім’ї преславної України і 
незабутнього Запоріжжя; то по сьому нам не ревнувати про 
своє? Брати! Навчімося вже раз відрізняти любов до батьків-
щини від народності нашої. Правда, чудним видасться шанов-
ним читачам часопису сього моє твердження, бо як можна 
відрізняти любов до батьківщини від любові до народу. Та у 
нас, якщо захочемо на користь народу нашого діяти, інакше 
бути не може. Дуже добре пам’ятаю слова одного священика 
нашого на руському Лаборці: “Я русин тільки в церкві, а вий-
шовши з церкви – мадяр”. З такого помилкового розуміння лю-
бові до батьківщини що виходить? Те виходить, що такими 
принципами добробут батьківщини не можна осягнути. Лю-
бов до батьківщини правдиво є чеснота, бо любити землю, на 
якій нас колисали, є милою повинністю кожного смертного, 
та втім більшою від сього є любов до народу; любити свій рід, 
своїх співбратів – це не лише природний, але й християнський 
обов’язок. Батьківщина лише тоді щаслива буде, коли всі наро-
ди її освіченість свою – як моральний засіб до мети – осягнуть».

Цих та багатьох інших слів 
йому не забули й не простили. 
Унаслідок цькувань, аби не мно-
жити проблем і звинувачень з боку 
влади в політиці там, де її не було, 
а була тільки щира любов до свого 
народу, який хотіли асимілювати, 
мукачівський ігумен відмовився 
від обрання на протоігумена й далі 
залишився на старій посаді.

Ігуменське служіння потребу-
вало великої самопожертви, і чер-
нець виконував його із самовідда-
чею. Маючи багато талантів від 
Бога, о. Кралицький уміло ними 
розпоряджався в дусі біблійної 
притчі (пор. Мт. 25, 14–30; Лк. 19, 
11–28). Зокрема, він реалізував їх 

у дослідній праці: шукав і видавав 
джерела, писав і публікував роз-
відки. Саме о. Анатолій відкрив 
для науки Мукачівський Псал-
тир, саме він віднайшов та опублі-
кував фрагменти Мукачівського 
літопису, оригінальний «Спис мо-
настирів, які існували у Марамо-
роші» тощо. Це він зібрав і напи-
сав детальний опис українських 
земель тодішньої Північно-Захід-
ної Угорщини, описав становище 
рідного народу в другій половині 
ХІХ ст. Це о. Кралицький писав 
розвідки не тільки про історію 
Мукачівської єпархії, але й про 
греко-католиків Далмації і навіть 
Близького Сходу. Він є автором 
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біографій численних видатних 
ченців-василіян, а також одного 
з основоположників українського 
чернецтва – преподобного Теодосія 
Печерського, як і Нестора Літопис-
ця. Писав ігумен і про українців-
науковців – вихідців із Закарпат-
тя, як-от філософа, письменника, 
поета, правника і педагога Петра 
Лодія; історика, мовознавця, ет-
нографа, фольклориста та медика 

Юрія Гуци-Венеліна. У своїх до-
слідженнях о. Анатолій доходив до 
княжих часів, у яких шукав корені 
християнства українського наро-
ду. Ця тема відображена, зокрема, 
у двох його публікаціях із 1888 р. 
Обидві вони присвячені 900-літтю 
хрещення Руси-України, і в них ав-
тор, який уже десятиліттями пра-
цював в архівах та над вивченням 
книг, зробив висновок:

«Предків наших не міг хрестити Єротей, посланий [кон-
стантинопольським] патріархом Теофілактом 940 р., бо він 
діяв у Семигороді; не могли хрестити і прибулі з [угорською 
королевою] Гізелою баварські священики, бо вони проповідува-
ли християнство за обрядом латинським; також не могли 
хрестити предків наших і поблизькі чехо-моравські наслідники 
св. Кирила і Методія через ту просту причину, що предки наші 
поселилися в Угорщині – вже руськими і вже християнами – 
пізніше1. Звісно, між нами є немала кількість словен (слова-
ків); то хіба тільки вони могли прийняти християнську віру 
від наступників св. Кирила і Методія, а не ми – руські. Предки 
угро-русів переселилися в Угорщину то з сусідньої Червоної Русі 
(Галичини), то з Поділля; а оскільки і Червону Русь, і Поділля 
просвітив св. рівноапостольний князь Володимир, то й просві-
тителем угро-русів повинен вважатися св. Володимир».
1  Згідно з результатами досліджень російського вченого й члена Наукового товариства імені Шевченка Олексія Петрова, 
немає жодної підстави пов’язувати просвічення Карпатської Русі християнством з апостольською діяльністю Костянтина і 
Методія в Моравії і Методія в Паннонії і Моравії. Шляхами середньовіччя з Морави до Мукачева відстань становила біля 
700 км, що значно далі, ніж перевалами з Галичини – див.: Алексей Петровъ, Древнѣйшія грамоты по исторіи карпато-рус-
ской церкви и іерархіи 1391-1498 г. Прага, 1930.

Наведені слова опубліковані 
в ужгородському часописі «Лис-
ток» 1888 р. У тій же статті му-
качівський ігумен наголошу-
вав: «…та обставина, що ми 
з’єдинені зі св. Римським Пре-
столом, не перешкоджає нам 
вшанувати св. Володимира». 
Символічними є й такі слова 

о. Кралицького: «А як мало зна-
ємо і згадуємо ми про нашого 
просвітителя св. Володимира! 
Численні прослизнуть крізь день 
15 липня без того, щоб їм спало 
на думку, що сього дня творить-
ся пам’ять найбільшого їх бла-
годійника, який відчинив їм до-
ступ у Царство Небесне!».
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Вони особливо знакові тому, 
що вже кілька років у календарі 
Мукачівської греко-католицької 
єпархії з дня пам’яті св. рівно-
апостольного князя Володимира, 
хрестителя Руси-України, зняли 
статус полієлейного – понизили 
в статусі. Ще на початку ХХ ст. 
цього домагалися сили, які хо-
тіли асимілювати українців За-
карпаття, але Мукачівська єпар-
хія – передусім єпископ Юлій 
Фірцак і священики – тоді від-
стояла свою традицію. Залишав-
ся полієлейним день св. Володи-
мира і за часів угорської окупації 
Карпатської України в 1940-х 
роках, у часи жертовного єписко-
па Олександра Стойки. Не буде 
перебільшенням ствердити, що 
до збереження такої тодішньої 
тяглості історичної пам’яті серед 
українців Закарпаття доклався 
о. Анатолій Кралицький. Утім 
час затирає сліди глибоких знань 
і високої культури самосвідомос-
ті, якщо про них не дбати. Уже за 
радянських часів про визначного 
василіянина Кралицького якщо 
й згадували, то не писали, що 
він греко-католицький чернець 
і священик. В останні десятиліт-
тя можна було почути навіть по-
одинокі голоси, що він – якийсь 
інший, але не український. Звіс-
но, що голосу самого о. Анатолія 
шляхом вивчення спадщини цьо-
го визначного діяча української 
історії, який писав: «Кров наша 
є руською; ми – сім’ї преславної 

України і незабутнього Запо-
ріжжя» – при цьому не питають. 
Але спадщина ця продовжує далі 
існувати й закликає українців до 
моральної відповідальності за 
її долю. Феноменально, але за-
вдяки українському педагогу й 
науковцю з Пряшева Михайло-
ві Кизаку та чеському історико-
ві Франтішеку Тихому зберігся 
вірш, який о. Кралицький напи-
сав власною рукою в успадкова-
ному ним рукописному пісенни-
ку свого батька-дяка. Дві перші 
строфи цього твору звучать так:

Мой отець рускій дяк,
И мамка, мнї милі,
В Вишних Чабинах
Хрестити веліли.

Там бо суть ті чесні люди
Руські-Українці,
Котрі в той чесності мене
На дальше учили.
Франтішек Тихий припус-

кав, що «Українці» з’явилися в 
о. Кралицького під впливом його 
навчання в Галичині. Але тут 
він помилявся. По-перше, у се-
редині ХІХ ст. галицькі українці 
самі називали себе русинами, як 
і українці закарпатські чи буко-
винські. По-друге, у цій статті ми 
вже побачили, що мукачівський 
ігумен свідомо і в інших своїх 
працях писав про українство – як 
своє, так і своїх земляків. 

Володимир МОРОЗ, історик, 
журналіст, релігієзнавець

Інститут історії церкви УКУ
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ОТЕЦЬ РОМАН МЕЛЬНИК, ЧСВВ: 
«...нікому не потрібні були слова, 
які лунали зі сцени. 
Усі знали свою справу, яку виконували»

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
– Як починалась дорога до 

Києва і в чому виражалась мі-
сія перебування на Майдані, 
де вбивали людей, котрі жили 
Україною і для України?

Виїхали автобусом 19 лютого 
разом із жителями Долини, які, 
уже добре знаючи ситуацію, везли 
із собою саморобні щити, що дали 
їм міліціонери з їхнього міста. На 
під’їзді до столиці нас зупинили 
правоохоронці, які, ретельно все 
перевіривши, після довгих умов-
лянь, уже готові були відпустити. 
Але нагодився якийсь російсько-

мовний чоловік, усе вказувало на 
те, що працює в СБУ, і примусив 
усіх вийти з автобуса. Люди доби-
рались до центру пішки сім-вісім 
кілометрів. Це був якраз початок 
зачистки Майдану. Повсюди зга-
рище, розкидана бруківка. Зна-
ючи, що є багато жертв, одразу 
поспішив до сцени запитати, де 
найбільше потребують священи-
ка. Усі дивувались, чому я без 
каски й бронежилета. Мене спря-
мували до готелю «Україна». Як 
виявилось пізніше, тут загинуло 
чи не найбільше людей.

Лікарі саме розгортали мед-
пункт. Побачивши реальну 
картину всього, я спочатку був 
шокований. Усе це просто не 
вкладалося в голові. Наприклад, 
медики несуть пораненого на 
ношах, кричать, щоб давали до-
рогу, і буквально за тридцять се-
кунд пульс зупиняється, людина 
поповнює число загиблих. Тих, 
кого вдалось урятувати, карети 
швидкої допомоги відразу везли 
в київські лікарні. Далі, як і ре-
шта священиків, виконував свою 
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місію, до якої ми покликані. Ко-
мусь довелося буквально в остан-
ні миті життя вділяти останню 
тайну – розгрішення, а комусь – 
тайну єлеопомазання, благо-
словляючи на подальше життя. 
Уважаю, що ми не здійснювали 
ніяких героїчних вчинків, а лише 
те, що повинні були робити. Ска-
жімо, медики рятували людей фі-
зично, а ми – духовно.

– Усі, хто побував на Майда-
ні, особливо ті, що бачили, як 
прицільними пострілами вби-
вали беззбройних людей, повер-
нулись додому зовсім іншими. 
Що найбільше запам’яталось 
чи вразило Вас із днів крива-
вих протистоянь?

Дуже багато речей починаю 
розуміти лише зараз, аналізуючи 
болючий досвід, який отримав у 
Києві. Наприклад, коли вперше 

в житті побачив одразу дванад-
цятьох загиблих, тіла яких за-
несли в окремо відведене місце 
в холі готелю «Україна». На кож-
ному був напис, хто і звідки, а на 
грудях виклали їхні мобільні те-
лефони, які просто розривались 
від дзвінків, бо родичі, близькі 
та друзі вже довідались про їхню 
смерть із новин. І ми з отцем Іва-
ном із Старосамбірщини заледве 
знаходили потрібні слова, щоб 
відповісти, наважитись сказати, 
що людини вже немає живої.

Пригадую, що серед десят-
ків поранених людей, які про-
сили про покаяння й відпущен-
ня гріхів, багато було зі Східної 
України, з Донецька і Харкова. 
Більшість медиків, які рятува-
ли майданівців, – це молодь, їм 
було ледь за двадцять. Біжучи з 
ношами, вони зверталися: «Отче, 
благословіть. Нам дуже потрібна 
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ваша підтримка, маємо забирати 
людей з лінії фронту». Познайо-
мився з медиками Харкова, Киє-
ва, Тернопільщини, Львівщини. 
Усі розуміли, що в цей складний 
час священик і лікар повинні 
бути разом. Один медик із Терно-
поля сказав: «Священик і лікар 
мають бути на передовій народу, 
щоб йому служити».

Пам’ятається, коли принесли 
важкопораненого в живіт, він за-
ледве міг говорити. Зрадів, коли 
почув, що поряд є священик. Він 
сказав: «Сожалею, батюшка, я 
очень грешен». Думаю, що він 
відчув прощення гріхів. Розповів, 
що приїхав з Донецька, попросив 
передати вітання його дочці, яка 
навчається в одному з університе-
тів Києва, і сказати, що батько її 
дуже любить. Назвався Анатолі-
єм. Тоді його зразу забрала швид-

ка. Невідомо, де той чоловік, дав 
би Бог, щоб він зараз жив. 

Траплялося, що приносили од-
разу кількох поранених, потрібно 
було встигнути підійти до кожно-
го. Усюди лилась кров, і ми, щоб 
наблизитись до людини, ішли по 
ній. Було дуже боляче. Пізніше, 
коли ситуація стала спокійнішою, 
пішов у приміщення Київської 
міської адміністрації довідатись, 
чи не потрібна допомога. Тут не 
вели бойових дій, але один чоло-
вік, також лікар, попросив піти з 
ним у підвал, де лежало двоє по-
мерлих, і сказав: «Отче, відправ-
мо їх із християнською гідністю 
до Бога». Загалом кожен робив 
те, що міг. У мене навіть виника-
ла така думка, що нікому не по-
трібні були слова, які лунали зі 
сцени. Усі знали свою справу, яку 
виконували.
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– Знаю, що Ви були свідком зу-
стрічі Володимира Голоднюка 
зі своїм дев’ятнадцятирічним 
сином Устимом, якого він при-
їхав змінити на барикадах. На 
жаль, застав його вже мерт-
вим – куля влучила в голову, 
пройшовши крізь каску. Що Ви 
сказали тоді батькові?

Батько одразу зомлів. Не все 
можу пригадати в деталях, бо, 
можливо, і сам був у шоковому 
стані. Але пам’ятаю, що він про-
сив закрити Устимові очі, я вже 
наважився, але лікар мене ви-
передив. Коли піднімав каску, 
з голови випав чи згусток крові, 
чи частина мозку. Батько запи-
тував, чи його син буде в небі, чи 
буде він з Богом. Утішаючи чо-

ловіка, переконував, що його син 
уже святий, що він є мучеником. 
Згодом батько телефонував своїм 
рідним і знайомим і найперше 
казав: «Устима вже немає». Хотів 
зателефонувати і його дівчині, а 
я намагався його відмовити, бо 
невідомо, як би вона відреагува-
ла, почувши такі слова. Він так 
і не зробив цього. Найбільше чо-
ловік хотів, щоб сина визнали Ге-
роєм України, адже він поліг за 
неї. Говорив: «Я звідси не піду, 
допоки не приїде судмедексперт і 
напише правдиву причину смер-
ті, бо я, як колишній військовий, 
знаю, що можуть написати й 
інше, можуть написати, що впав 
із барикади головою вниз. А син 
загинув від кулі снайпера».
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– А як почувались Ви, бача-
чи водночас стільки жертв, 
звідки брали сили, чим нади-
хались для порятунку інших? 
Зрештою, у Вас також є 
батьки, як вони поставились 
до Вашої поїздки на Майдан?

Здавалось, що там, у Києві, усе 
виходило якось спонтанно. Бо до 
того про таку велику кількість 
жертв у мирній країні навіть важ-
ко було подумати. Як казав отець 
Іван, що був разом зі мною, він з 
перестраху попервах навіть забув 
формулу розгрішення. До нас час-
то підходили лікарі й просили ви-
пити заспокійливе, але, дякувати 
Богу, ми обходились без нього. 
Упевнений, що змогли все зне-
сти, тому що священство є печат-
тю Святого Духа. Інакше людина 
би зламалась, не розуміючи тих 
численних смертей. То була Божа 
опіка, а також підтримка батьків.

Мама відчувала, що можу по-
їхати, нічого не сказавши. Перед 
поїздкою кілька разів перепиту-
вала, де я є. У телевізійних нови-
нах побачили мене на Майдані. 
Тато подзвонив мені після страш-
ної ночі 20 лютого й тільки спи-
тав із тремтінням у голосі: «Сину, 
скільком ти закрив очі?». Він усе 
розумів, бо сам є медиком і не раз 
бачив смерть людей, яких немож-
ливо було врятувати. Знаю, що 
батьки молились за мене.

Принагідно хочу подякувати 
молоді з Марійської дружини. 

Вони молились за Україну, за 
мир і спокій, за героїв Небесної 
сотні. Переконаний, що щирі мо-
литви отих чистих сердець допо-
могли і мені, і тим, хто відійшов 
у вічність.

– Отче Романе, що Ви сьо-
годні хотіли б сказати тим 
людям, які в мирний час утра-
тили своїх рідних і близьких?

– Ми відправляли панахиду, 
коли Україна проводжала у ві-
чність своїх славних лицарів. Я зі 
сцени бачив батька Устима Голо-
днюка. Бачив його невимовний 
біль, але водночас була відчут-
на гордість, що ці люди загину-
ли як герої. Хочу побажати всім 
упевненості в тому, що українські 
звитяжці, віддавши своє життя, 
зробили дуже багато для неза-
лежності неньки України. 

Завжди пам’ятайте про це. 
Будьте мужніми, віддаючи все в 
руки милосердю Божому. Тіль-
ки Бог знає, для чого все це по-
трібно. Усі, хто загинув, є новими 
мучениками нашого століття. За 
них моляться в кожній церкві по 
всій Україні, їх щораз згадувати-
муть у святих літургіях. Люди, 
які загинули, є святими, бо піш-
ли на барикади не з ненависті до 
влади, а з любові до свого народу, 
до України, для того, щоб зроби-
ти її кращою. Слава героям! 

Розмовляв 
о. Йоаким КОВАЛЬЧУК, ЧСВВ, 

2014 р. Б.
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ОПЕРАЦІЯ В БЛІНДАЖІ

Лютий 2015-го. Дебальцеве. 
У бліндажі без наркозу, донорської 
крові, інструментів і спеціального 
обладнання, під світлом примітив-
ного китайського ліхтарика тривала 
складна операція на печінці, шлун-
ку й підшлунковій залозі. Під час 
обстрілів земля сипалася в імпрові-
зовану операційну. Хірург розумів, 
що шанси на успіх мінімальні, та в 
пораненого Олександра Тарасюка 
були інші плани…

Стан пацієнта стабілізували тіль-
ки через чотири години. Живий! 
Його перші слова після того, як ме-
дик витягнув дихальну трубку: «Док, 
я все чув! Ти перебирав мої кишки! 
Я хотів тебе вбити!». Лікар сказав: 
«Поб’єш мене, якщо виберемося з 
цього пекла». Він випрямив спину, 
що нестерпно боліла, адже оперува-
ти доводилося на колінах. Зволікати 
ніколи. Час прориватися. Попере-
ду – запеклий бій. Насамкінець хі-
рург попросив анестезіолога зробити 
фото на згадку. Поранений, якого 

лише кілька хвилин тому перевели 
на самостійне дихання, зміг трохи 
підняти голову й показати пальцями 
знак перемоги – V.

Коли Сашко з лікарем Олек-
сандром Данилюком, на позивний 
Смайл, який подарував йому дру-
гий день народження, побачилися 
через кілька місяців, то не впізна-
ли один одного. Це були вже зовсім 
інші люди. Сьогодні вони найкращі 
друзі. Найближчим часом збирають-
ся разом іти в гори, постійно спіл-
куються телефоном і зустрічаються. 
Олександр нещодавно повернувся з 
реабілітації в Угорщині, де оздоров-
лювався за проектом «Зігрій душу». 
Перебіг і результати тієї операції 
й досі дивують поважних медиків, 
адже хірургічне втручання відбува-
лося з обмеженою анестезією.

– Більшу частину операції я був 
притомний, – згадує Олександр Та-
расюк. – Хірург з асистентом розмов-
ляли, проте ні поворухнутися, ні від-
повісти їм я не міг. Чую: «Подивися, 

– Док, що зі мною, я помираю?
– У тебе поранення живота й внутрішня кровотеча, 

сам розумієш.
– То везіть у лікарню!
– Не вийде, ми в оточенні. Єдиний шанс – оперувати 

тут, в окопі. Що скажеш?
– Робіть що треба, я у ваших руках!



№ 2 (308)38 МІСІОНАР  ЛЮТИЙ  2019

ВІРА Й КУЛЬТУРА

чи він іще живий». А мене злість 
бере. Що за думки взагалі? Відчу-
вав, як мене перебирають усередині. 
Після тих відчуттів мене жодним 
стоматологом не злякаєш. Лікар усе 
коментував асистентові: «З печінкою 
розібралися. Перевіримо кишків-
ник. Шлунок підлатали».

Це була остання операція перед 
проривом українських бійців. Про-
оперований пацієнт запитав хірурга, 
що буде з ним далі.

Той відповів: «Тебе вивезуть до 
лікарні в Артемівськ (Бахмут). Якщо 
ні, то я тебе не залишу, я здамся в 
полон із тобою».

– Лікар уклав у праву кишеню 
штанів записку із повідомленням, 
яку операцію зробив мені. Мене по-
клали в машину, і почався вихід 
наших військ із Дебальцевого. Під 
обстрілами ми прорвалися до Арте-
мівська. Тутешні медики поставили 
мені крапельницю й швидкою віді-
слали до Харкова. Вони запитували, 
у якій лікарні мене оперували. Ніх-
то не вірив, що складне хірургічне 

втручання здійснили просто в око-
пі. Адже навіть в умовах стерильної 
операційної не завжди вдається до-
сягти таких результатів. Смайл за-
телефонував до харківської лікарні 
й сказав, що, можливо, є сенс пере-
робити операцію. Проте медики за-
певнили фронтового хірурга, що все 
в нормі.

Звісно, складне поранення зміни-
ло звичний ритм життя Олександра. 
Досі заборонені великі фізичні на-
вантаження, з війська комісували, а 
в тілі залишився осколок із Дебаль-
цевого. Та чоловік не скаржиться, 
він просто радіє з того, що вижив.

– Коли запитують, як я все це ви-
тримав, відповідаю, що жодного разу 
не прощався з життям, адже воно 
прекрасне!

Одразу після повернення додому 
Олександр написав листа лікарю, 
який урятував його. Цей лист із ба-
нальними, на перший погляд, сло-
вами подяки за подарований шанс 
на життя висить на стіні в Смайла, а 
копія – у його батьків... 
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Отець Йосиф Щур, ЧСВВ: 
«Служіння священицьке тут, на Сході, 
кардинально відрізняється від служіння 
в Західній Україні»

Отче Йосифе, розкажіть, 
будь ласка, історію засну-
вання громади й василіян-
ського монастиря на цих 
теренах.

Для поширення Божого сло-
ва серед вірних Східної України 
з благословення Блаженнійшо-
го Мирослава провінція Най-
святішого Спасителя в Україні 
12 серпня 1994 року заснувала 
в смт Покотилівці Харківського 
р-н Харківської обл. місійну ста-
ницю Покрову Пресвятої Бого-
родиці. Засновником і першим 
настоятелем був о. Онуфрій Ре-
пецький (ЧСВВ), який ще до-
сить молодим приїхав на Схід і 
ревно взявся до праці.

Спочатку провінція при-
дбала житловий будинок на 
вул. Інтернаціональній, 115, 
але згодом продала його й ку-
пила 2000 року інший, ближче 
до центру, неподалік від заліз-
ничної зупинки та маршрутно-
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транспортної магістралі, по 
вул. Тімірязєва, 17. На при-
дбаній території розпочали бу-
дівництво церкви за проектом 
Ю. П. Столяревського, яке за-
кінчилося 2002 року. Приміщен-
ня може вмістити до 200 осіб.

23 листопада 2007 року голо-
ва Харківської обласної держав-
ної адміністрації зареєстрував 
статут храму, а 21 жовтня 2007 
року його затвердив екзарх 
Донецько-Харківський влади-
ка Степан Менько. 21 грудня 
2009 р. протоігумен провін-
ції Найсвятішого Спасителя в 
Україні о. Йоаникій Чверен-
чук (ЧСВВ) затвердив статут 
монастиря Покрову Пресвятої 

Богородиці, а 5 лютого 2010 р. 
його зареєстрував Державний 
комітет України у справах на-
ціональностей та релігій.

Останні 4 роки храм і монас-
тир досить сильно змінилися: 
виконано ремонтно-ландшаф-
тні роботи, замінено опалення, 
а от перекриття даху на храмі 
й монастирі ще тривають.

З якими труднощами Ви 
як молодий священик зіт-
кнулися в цій парафії?

Мене було призначено до 
Покотилівського монастиря 
влітку 2009 року, а з першо-
го вересня 2010 року й дотепер 
я його настоятель. Служіння 
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священицьке тут, на Сході, 
кардинально відрізняється від 
служіння в Західній Украї-
ні. Це постійне перебування з 
людьми, це персональний вияв 
уваги. Просто відслужити свя-
ту літургію й зачинити храм – 
цього вкрай мало, потрібно 
спілкуватися, разом молити-
ся та полюбити кожного. Так, 
це, на перший погляд, важко, 
але тільки завдяки саме такій 
практиці ми ніколи не відчули 
себе самотніми й самі бачили, 
як стрімко зростала парафія й 
приходили щоразу нові люди. 
Тут раніше було тяжко в усіх 
планах: украй незручні умови 

для життя, холодно в монасти-
рі, не було що їсти, а до всього – 
тиск та постійна знеслава з боку 
панівної православної церкви. 
Та ми продовжували робити 
свою справу, саме те, до чого 
нас покликав Господь: сумлінно 
служити Богові й людям, бо саме 
якість служіння є запорукою на-
шого успіху!

Як розвивається між-
конфесійний і міжцерков-
ний діалог на цих теренах?

Останні два роки досить по-
зитивно. Постійно відбувають-
ся різні спільні моління за єд-
ність церков та мир в Україні. 
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Особливо хочу відзначити пра-
вославну автокефальну церкву 
на чолі із архієпископом Ігорем 
Ісіченком, який часто виступає 
ініціатором таких заходів. Як 
ми часто кажемо, нас об’єднало 
горе, воно стимулює нас до ще 
більшої єдності та співпраці, бо 
саме в єдності наша сила.

Як Ви вважаєте, чого 
найбільше потребує люди-
на, яка приходить до цього 
монастиря й храму?

Наш монастир за всі роки 
активної праці на Харківщи-
ні та в окрузі набув досить до-
брої слави. Нас люблять і ша-
нують практично всі, тут до 
ченців ставляться із пошаною, 
чернець – це лікар, який має 
зцілювати душу, очищати її 
силою Ісуса Христа. До нас по-
стійно звертаються люди, які 
переживають горе, біль, інко-
ли одержимі злими духами, 
хворі внаслідок якогось про-
кляття чи ворожіння, особи з 
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алкогольною й наркотичною 
залежностями та просто ті, які 
загубилися, розчарувалися в 
житті й шукають Бога. Отож 
здебільшого наші відві дувачі – 
це особи, що потребують спіл-
кування й посиленої молитви, 
тому ми в монастирі приділяє-
мо цьому багато часу. Більша 
частина парафіян храму – це 
ті, хто із вдячності Богові за 
отримані ласки залишається 
при монастирі й постійно від-
відує його.

Східна Україна потребує на-
самперед переконливого свід-
чення людяності. Тут віра роз-
починається із щирої усмішки, 
простоти і глибокої посвяти 
людям. Дехто глибоко переко-
наний, що служіння на Сході 
потребує всебічної підготов-
ки, якоїсь окремої практики 
і зрілості. Так, це правда, що 
не кожен зможе служити чи 
реалізувати себе тут, адже в 
цьому регіоні все сприйма-
ється по-іншому і на адапта-
цію потрібен час. Молодість у 
цьому не є перешкодою, рад-
ше навпаки – поштовхом до 
особистого як чернечого, так і 
духовного зростання, потріб-
не тільки щире, жертвенне 
бажання служити Богові і лю-
дям. Наші василіянські спіль-
ноти на Сході не великі, але 

дуже дружні. Монастирі пере-
бувають у постійному розви-
тку, тут часто виникає пробле-
ма фінансового забезпечення. 
Та потреба щоденного свідчен-
ня гуманності, потреба наси-
чення Словом Божим людей 
зростає. Тут мало кому цікаво, 
якого ступеня духовна освіта – 
важливіші простота і доброта 
ченця. Наш подальший розви-
ток на Сході ґрунтуватиметься 
на жертовності й щирості слу-
жіння, централізованій схід-
ній провінційній структурі, що 
послужить більшій підтримці 
монастирів, відкриттю нових 
місійних осередків та вияв-
ленню охочих присвятити себе 
служінню тут.

У деяких східних облас-
тях України греко-като-
лицька церк ва зазнає утис-
ків. Чи траплялося таке в 
цій громаді?

Утиски, переслідування 
мали дуже велику силу рані-
ше. Нині ж ми інколи чуємо 
тут, як люди говорять, що ми, 
наша церква, – це секта. На за-
питання, звідки вони це взяли, 
відповідають, що так сказав 
православний панотець… Це 
направду боляче, але все ж таки 
ми бачимо, що є люди, які, пе-
ред тим як говорити, приходять, 
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цікавляться нами й відтак різко 
змінюють своє ставлення.

Мене завжди цікавило питан-
ня: чому церква, яка говорить 
голосом Христа, часом так не-
гативно висловлюється й учить 
того ж людей про іншу церкву? 
Усі ми люди, які покликані до 
святості, однак, напевно, ще не 
настільки наблизилися до Бога, 
щоб вирватися із цього суто рин-
кового розуміння: ми не фірми, 
які виробляють однаковий про-
дукт, ми маємо бути в злуці, 
об’єднані Христом, проповідува-
ти Його, тільки тоді зможемо го-
ворити як одне ціле… Надіюся й 
молюся, щоби так і було.

Яку роль священик і церк-
ва повинні відіграти на те-
риторіях, де відбуваються 
бойові дії?

Відповідаючи на це запи-
тання, процитую нашого Бла-
женнійшого Святослава, який 
сказав, що там, де вірні, там і 
їхня церква. Це справді так, бо 
церкву творять вірні, ті люди, 
які об’єдналися навколо Хрис-
та. Функції церкви – молитися, 
говорити про мир, закликати 
до єдності й бути поряд із тими, 
хто страждає, з хворими, оди-
нокими. Сьогодні ненька Укра-
їна переживає нелегкі часи, 
тут, на Сході, особливо від-
чутні біль і страх війни. Наші 

священики постійно перебува-
ють із тими, хто зараз захищає 
наше із вами майбутнє.

Ваші побажання для па-
рафіян храму й для всіх укра-
їнців.

Коли мене просять щось по-
бажати, то я зазвичай не можу 
спинитися й бажаю дуже багато 
всього, але сьогодні зміню тра-
дицію й насамперед хочу всім 
подякувати. За останні роки 
ми стали рідними, створила-
ся щира й добра парафіяльна 
родина. Разом подолали дуже 
багато проблем, починаючи 
від суто побутових, закінчуючи 
особистими, духовними, але це 
минулося, бо ми підтримували 
одне одного й слухали єдиного 
пастиря – Ісуса Христа.

Зараз у моїй пам’яті зрина-
ють постаті багатьох людей, 
і я всім кажу: щиро дякую за 
підтримку, пошану, допомогу 
в здійсненні багатьох справ, 
щира подяка нашим добродіям 
і жертводавцям із різних куточ-
ків України та за її межами. Без 
допомоги ми б не змогли здій-
снити всі поставлені завдання. 

Прямуймо завжди вперед, 
ніколи не зупиняймося, любімо 
одне одного Христовою любов’ю, 
а також уміймо подякувати Бого-
ві… і все в нас буде дуже добре! 

Розмовляв бр. Роберт ЛЕНІВ, ЧСВВ
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У ВІЗОЧКУ

* * *
Навчаючись у середній шко-

лі, я вирішив під час канікул по-
працювати на розбудові монас-
тиря. Там якраз на реколекціях 
перебували неповносправні. 
Ними опікувалися отці, семі-
наристи й особи світські. Тоді я 
вперше подумав про те, щоб ста-
ти священиком, бо дуже сподоба-
лося, як вони працюють із людь-
ми, що мають обмежені фізичні 
можливості. Тобто я відчув своє 
перше духовне покликання, щоб 

служити нещасним калікам, що 
мають таку важку долю.

Повернувшись додому, по-
стійно ходив до храму Божо-
го й служив міністрантом біля 
священика. 1991 року завдяки 
Божому провидінню я вступив 
до Вищої духовної семінарії у 
Влоцлавку.

На початку академічного 
року один зі старших друзів – се-
мінарист – запропонував узяти 
участь у зустрічі з неповносправ-
ними. Я не вагаючись погодив-
ся. Але виїхати до них у Гдиню 

Бувши 2012 р. на міжнародних священицьких ре-
колекціях у Меджугор’ї, я мав нагоду зустрітись із 
польським священиком – отцем Мареком Балва-
сом. Він завжди сидів у своєму інвалідному візочку 
й уважно слухав Слово Боже, яке виголошував реко-
лектант, під час довших перерв часто розмовляв 
з іншими учасниками заходу. Як на мене, він був 
завжди радісним і задоволеним своїми співбесід-
никами, старався якнайкраще висловити думку. 
Я запитав його, чи міг би він уділити мені більше 
часу й щось розказати про себе. Отець Марек охоче 
погодився дещо розповісти й заодно дав невеликий 
автобіографічний буклет. Відтак повідав свою іс-
торію. Ось вона.
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мені дозволили тільки під кі-
нець навчання, на період кані-
кул. Я справді поїхав з великою 
охотою – було чудово! Моє ба-
жання сповнилося – я опікував-
ся людьми з інвалідністю.

Хворі потребували допомо-
ги в усьому: я вмивав, вдягав 
їх, годував, опісля вивозив на 
прогулянку. Спочатку потрібно 
було з’їхати сходами на спільну 
молитву до каплиці, а відтак 
починалася загальна забава. 
Моїм підопічним це подоба-
лося, вони веселилися. Проте 
були й такі, які сумували, на-
приклад через те, що не могли 
взяти участі в змаганнях, або 
коли ми з ними розмовляли про 
життя, терпіння і смерть. Для 
мене це були світлі моменти, 
бо міг допомогти іншій людині. 
Але я теж учився у своїх під-
опічних: насамперед вірити в 
Бога, молитися, терпеливо зно-
сити всі труднощі, які посилає 
нам життя. Тоді я зрозумів, що 
є багато речей, яких не ціную, 
сприймаю як належне, якими 
іноді не втішаюся: маю справ-
ні руки, ноги, можу говорити, 
дивитися, скакати, кепкувати. 
А ось дехто із цих людей ніколи 
не міг ходити, одягнутися й на-
їстися самотужки. Деякі пере-
сувалися на візочках і до того 
ж були незрячими. Порівняно 
із цим усі мої малі проблеми 
просто зникали.

Коли я дивився на таких лю-
дей, на їхнє терпіння, серце моє 
розривалося. Запитував Гос-
пода Бога, як так може бути? 
Чому Він дозволяє, щоб існу-
вали такі болі, смуток? А самі 
хворі тішилися кожною хви-
линою життя, кожним виявом 
людської щедрості й сердечнос-
ті. Вони не падали в розпач, не 
голосили над своєю недолею, а 
раділи з усього.

Чудово пам’ятаю, як одного 
дня, гарного сонячного дня, ми 
прийшли на пляж. Опікувався 
тоді одним хлопцем, що пересу-
вався у візочку. Проїхали шмат 
пляжу, зупинилися, я посадив 
його на ковдру. Хлопець спо-
глядав море здалека. Запитав 
його, чи він був коли на морі. 
Відповів, що ніколи. Я підняв 
його на руки й пішов з ним кра-
єм берега. Зачерпнув води, при-
клав до його вуст долоню, і він 
вигукнув: «Справді солона!». 
Неможливо описати тієї вели-
чезної радості, якою світилися 
його очі від того, що вперше в 
житті відчув море на дотик, на 
смак. І я тішився не менше, бо 
зміг зробити йому приємність. 
То було неймовірне переживан-
ня. Подібних моментів з моїми 
підопічними було ще багато.

Згодом, після мого висвячення 
на священика, під час служіння 
вікарієм в одній парафії, повніс-
тю перейнявся душпастирською 
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працею. Ніколи не думав, що 
моя доля так круто поверне і я 
сам опинюся у візочку…

Це трапилося в лютому 
2003 року. Засніжена дорога. 
Аварія. Кілька секунд – і все 
змінилося назавжди. Швидка 
допомога. Лікарня. Висновок 
лікарів: зламаний хребет. Не-
відкладна операція. Реаніма-
ція. Реабілітація. Пережив пси-
хологічний стрес, але молитва 
й віра, що на все Божа воля, 
допомогли усвідомити, що жит-
тя, яке подарував нам Господь, 
продовжується, його не можна 
змінити, хіба що більше при-
святити Богові й ближнім.

Спочатку я не знав, що не хо-
дитиму, але відчував: зі мною 
щось не так. Лікарі мене вті-
шали, знайомі, родичі і навіть 
священики говорили, щоб я не 
падав духом, що все буде добре, 
і тільки мій сповідник нічого не 
приховував, пояснював, що це 
Боже провидіння і в Його пла-
нах я повинен зробити щось 
більше, ніж думаю про це.

Отож я став неповносправ-
ним і почав пересуватися у віз-
ку. Певно, Господь таким чином 
зблизив мене з іншими людь-
ми, які мають обмежені фізич-
ні можливості, я почав краще 
їх розуміти. Та й вони легше 
йдуть на контакт, більше гото-
ві сприймати інформацію, яку я 
намагаюся до них донести. Тоді 

мені спало на думку: який Бог 
передбачливий!

Як священик підпорядковую 
Всевишньому свої справні руки 
й справні думки. А головне – 
здатний правити службу Божу, 
уділяти тайну покаяння, виго-
лошувати проповіді, а найваж-
ливіше – сповідати. Для мене 
багато означає те, що я маю 
можливість служити пресвяту 
євхаристію й благовістити Сло-
во Боже найубогішим людям. 
Тримати в долонях осяйного бі-
лого Агнця, який єднає мене із 
Собою в краплинах Своєї Кро-
ві, – це неосяжна таємниця й 
велика честь…

Часто проводжу реколек-
ції для неповносправних осіб. 
А якось прийшло багато моло-
ді. Тоді я промовив: «Ногами 
не можна спастися – спастися 
можна тільки серцем!». І це 
справді так. Дедалі більше міц-
нію в думці, що найважливіши-
ми в житті є не ноги, а серце, 
повне віри, – обов’язкова части-
на Божого плану спасіння кож-
ного з нас…

Тільки тепер я насправді 
збагнув, яким великим скарбом 
є моє священство, яким вели-
ким щастям є можливість ді-
литися цим даром із людьми. 
Може, хтось подумає: що то за 
священство на візочку? А я вам 
скажу по правді, що тільки те-
пер мені відкривається, яке 
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воно прекрасне. Раніше не ро-
зумів цього: було багато справ, 
клопотів. Тепер є більше часу на 
молитву, роздуми – я по-іншому 
дивлюся на світ.

Після всього, що зі мною ста-
лося, уважаю, що повинен бути 
променем ласки, який сходить 
на людей. Я повинен постійно 
засвідчувати свою віру й Божу 
любов. А люди, що слухають 
мене, підуть за Ісусом, бо я – 
знаряддя в Його руках. 

Жити мені допомагають мо-
литва й усмішка. У молитві 
стаю перед Богом. Без якогось 
удавання, таким, яким є, деко-
ли зі сльозами на очах. Тіль-
ки один Господь знає, які болі 
переживаю, розплющуючи очі 
й очікуючи на благословенну 
хвилину, коли скінчиться цей 
день чи ніч. Однак, незважаю-
чи ні на що, усміхаюся. Попри 
всі страждання хочеться жити, 
хочеться любити. Рятують мене 
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також родина, друзі, усі, хто не 
повернувся спиною після не-
щасного випадку і є поруч нині.

Своє терпіння сприймаю як 
великий дар Господньої любові. 
Навіть тоді, коли думаю, що не 
годен зносити страждання, коли 
дуже важко (властиво зараз – 
мені дуже болять плечі), коли 
не знаходжу допомоги в засобах 
медичних, коли не дають полег-
кості сльози і навіть крик, навіть 
тоді дякую Господу, що вибрав 
мене, щоб нести із Ним цей хрест.

До розуміння цього я прий-
шов зокрема й через медитацію, 
пов’язану з Христом. Знаєте, ме-
тою Ісуса є пробудження в людях 
не тільки жалю, але й любові. 
Саме з любові до нас Спаситель 
дозволив прибити Себе до хрес-
та, віддав власне життя, приніс 
найбільшу жертву. Тому, див-
лячись на розп’яття, ми повинні 
відчувати біль, терпіння, роз-
пач Ісуса, але найперше – Його 
любов – найпрекраснішу, най-
чистішу, досконалу.

Саме тому, хоч моє серце вто-
милося, хоч біль часом завдає не-
стерпної муки, стараюся зносити 
все, жертвую власні страждання 
за терпіння душ у чистилищі, 
за молодь, із якою зустрічаюся, 
якій виголошую Слово Боже.

Я постійно в любові з Ісусом, 
ношу Його глибоко в серці, з 
Ним прагну ділитися, про Ньо-
го хочу говорити іншим. Про все 

хочу розказати тим, котрі Хрис-
та ще не знають або мало зна-
ють і є для Нього далекими або 
навіть ворогами. Хочу їм сказа-
ти, що Спаситель ближчий до 
мене, ніж я сам до себе.

Коли мені болять плечі, знаю, 
що Йому також боліли. Він пере-
жив мій біль. За мої гріхи Він ніс 
хрест на гору Голгофу і вмирав 
на ньому. Знаю, що з Ісусом мені 
справді легше жити, Він є моєю 
силою. Коли б я не знав Його, 
мене вже давно не було б на сві-
ті. В Ісусі моя надія і радість, моє 
щастя. Він моя найбільша любов 
у цьому світі, мій Бог і володар, 
для Нього я готовий віддати 
життя, Йому присвячую своє 
здоров’я, свої сили, свій час.

Я щасливий, що став части-
ною церкви-нареченої, палаю 
любов’ю до неї й не захоплююся 
малозначущими речами. Постій-
но маю на увазі слова, скеровані 
до мене на реколекціях: «Я – свя-
щеник і маю приблизити людей 
до Бога». Цей дар стараюся ви-
користати в парафії, зокрема 
створив інтернет-сторінку, щоби 
свідчити про Божу любов.

Насамкінець скажу: я одержав 
так багато, у тисячу разів більше, 
ніж утратив, і за все, що Господь 
Бог учинив і чинить у моєму жит-
ті, нехай буде Йому честь і хвала 
по всі часи, на віки вічні. Амінь. 

Записав у Меджугор’ї з розповіді 
о. Марека БАЛВАСА з м. Ціхоцінека 

о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ, м. Бар

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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* * *
Я прожила 92 роки, 40 з 

яких – без чоловіка, а отже – 
без захисту і підтримки. Уті-
шає тільки, що і він, і батьки в 
останню хвилину були на моїх 
руках. Залишилася сама з дво-
ма дітьми – сином і донькою. 
Було тяжко, та я робила що мо-
гла, допомагав брат Михайло. 
Якось вижили…

Вижити – це було головне моє 
завдання ще з юних літ. Адже 
довелося побачити й відчути 
на собі колективізацію, війну, 
каторжні роботи на чужині, а 
голодомор – аж двічі: у трид-
цять третьому і сорок сьомому 
роках… Багато горя зазнала, 
але витримала все. Від тих ча-

сів залишилися тільки спогади, 
уривчасті, наче фрагменти ста-
рої кінострічки…

* * *
1941 рік. Я студентка Золо-

тоніського педагогічного техні-
куму. Одного літнього ранку з 
гучномовця пролунало повідо-
млення про початок війни.

Іспити за другий курс ми 
складали в саду. Приміщення 
школи забрали під шпиталь. 
Біля Дніпра рили окопи. Потім 
село окупували. І з цього по-
чалися мої поневіряння. Німці 
ходили по хатах, забирали про-
дукти, теплий одяг, а людей, 
особливо молодь, вивозили до 

ЖИТТЯ ПРОЖИТИ – 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

У Кропивні Золотоніського району Черкаської облас-
ті живе світла, життєрадісна бабуся – Любов Трохи-
мівна Лушник (дівоче прізвище – Кривенко). На її долю 
випало чимало тяжких випробувань, але їй удалося 
зберегти силу духу й вистояти попри все. Своє життя 
вона присвятила педагогічній праці – учителювала в 
Хуторах Каврайських, Хвилівці, Деньгах і Кропивні. 
Трудилася на землі. Раділа сім’єю. Для дітей, онуків і 
правнуків Любов Трохимівна написала спогади про свій 
тернистий життєвий шлях.

Пропонуємо перегорнути одну зі сторінок цієї сповіді.
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Німеччини на каторжні робо-
ти. Не минула й мене ця гірка 
доля. Разом з іншими загнали в 
товарняк і повезли на чужину.

Коли прибули в Німеччину, 
усіх вишикували, як на база-
рі, почіпляли на кожного но-
мерки, і – вибирайте, люди до-
брі, хто вам подобається й для 

якої праці. Я під номером 12 і 
з емблемою «Озі» на грудях по-
трапила до господарів, які мали 
120 моргів землі, 12 корів, 4 ко-
ней, 60 свиней, качок і курей 
без ліку. Будинок двоповерхо-
вий – 22 кімнати. Багача нази-
вали доктором Ремером. Але ми 
його не бачили – подейкували, 

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ
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що він у тюрмі, як комуніст. Тут 
працювали полячка Гертруда, 
хлопець Іван, на день приходив 
полонений француз, а ночував 
він у таборі. Жили в комірчині 
над підвалом.

Увечері прийшли дівчата по-
дивитись, кого привезли. Ка-
жуть: «Ой, куди ж ти потрапи-

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ

ла! Хазяйка дівчині пробила 
голову – лежить у лікарні, хлоп-
ця віддала в концтабір за те, що 
вимагав покращення харчу-
вання, ще й полячка така, що 
не вживешся…». З лікарні ту 
дівчину передали іншому нім-
цеві. Через три дні поліцейські 
привезли хлопця (це був скелет, 
обтягнутий шкірою), занесли й 
поклали на ліжко. Хазяйка із 
задоволеною посмішкою при-
несла півсклянки манки й по-
годувала його. Увечері дала ще 
склянку манки. А наступного 
дня наказала йти на роботу – 
виривати бур’ян по картоплі. 
Ми з полячкою вивели хлопця, 
узяли свої піджаки, постелили 
на возі й поклали його на них. 
Старий німець, наш нагля-
дач, запряг коней, і ми поїха-
ли на поле. Там нарвали купку 
бур’яну, застелили й поклали 
бідного хлопчину. Наглядач за-
лишив нас і повернувся тільки 
в обідню пору. Мабуть, не міг 
дивитися на ті муки. Ми знову 
поклали нашого Івана на воза 
й поїхали на обід. Коли він на-
брався сили, його перевели до 
іншого господаря.

Наша пані була бездуш-
ною. Ставилась дуже жорсто-
ко не тільки до невільників, 
а й до німців. Якось наглядач 
(йому було десь 76 років) захво-
рів, лежав (жив у кімнаті поряд 
із нашою), то господиня навіть 
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не заглянула до нього. А ми 
пошкодували його, почали лі-
кувати. У мене була торбинка, 
насипали туди висівок, нагріли 
й приклали старому до грудей. 
Украли кухлик молока, нагрі-
ли, дали попити. Мабуть, він 
зрозумів нашу людяність, бо, як 
одужав, змінив своє ставлення.

Я працювала в полі, мила 
бідони, посуд, прибирала на 
чорній кухні (там ще й собаки 
жили), у деяких кімнатах та в 
коридорі другого поверху. Ще 
мене змушували чистити взут-
тя, натирати до блиску. Пани, 
заходячи в будинок, роззували-
ся, а ми ходили босі по цемент-
ній підлозі, а потім нам видали 
дерев’яні човники. 

Пригадую, як першого ж ви-
хідного, у неділю, за півдня я 
шість разів замітала підлогу. 
А перед обідом пані щось казала, 
а я не розуміла, то вона тицьну-
ла друшляка, линула туди окріп 
й ошпарила мені руки. Стою під 
хатою, плачу – болить… На-
ступного дня господиня нумо 
штовхати мене в спину, топта-
ти дерев’яними черевиками мої 
босі ноги, покрикуючи: «Шнель, 
шнель! Іди швидше!». Робила це 
в коридорі сараю, щоб не бачи-
ли сусіди. Плачу, а пожалітись 
нікому. Дівчата навчили, як 
сказати, що вона не має права 
бити. Я завчила цю фразу і, коли 
вона знову знущалася, поверну-

лась до неї й сказала… Пані на-
сторожилась, почувши від мене 
німецьку. На деякий час дала 
спокій.

Полоненого француза й ста-
ренького німця господиня году-
вала на своїй білій кухні. А ми 
спочатку їли картоплю, що ва-
рили свиням, пекли буряки. 
Хазяї отримували пайки й для 
своїх рабів, але нам вони не діс-
тавалися.

З полячкою ми здружилися. 
Там яйце курка знесла, а пані 
не бачила – наше, там курочку 
чи дві піймали – сусідка-поляч-
ка (вона із сім’єю жила в німця 
в окремій кімнаті) уночі приго-
тує одну собі, а другу нам. Уран-
ці доїмо корів і, поки наглядач 
не бачить, повинні напитися 
молока й долити водою. Труда 
кричала: «Пєй, шипко пєй, бо 
здєхнеш!». Згодом я навчилася 
«шипко» пити. А влітку корови 
паслись на полі, там ми їх до-
їли, загнавши в загороду. По-
лячка знайшла мені довгу со-
ломину, через яку можна було 
смоктати молоко.

Якось отримала листа від 
двоюрідної сестрички Каті Фа-
лімонової: «Попала на завод, 
помираю з голоду. Спасай». Зі-
брались дівчата із села, прочи-
тали, насушили шматочків хлі-
ба й надіслали їй. Пізніше Катя 
писала, що одержала, розпові-
дала, як вижила.
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* * *
Та не всі німці були жорсто-

кими, дехто мав добре, співчут-
ливе серце й допомагав нам. 
Якось дві качки не прийшли 
ввечері додому. Господиня ска-
зала, щоб я без них не поверта-
лася. А як уночі вигнати їх із 
води? Стою під стовпом, залива-
юся гіркими сльозами. 

Сусідка-німкеня побачила 
мене й прислала дівчину-укра-
їнку дізнатись, що трапилося. 
Почувши про мою біду, дала 
мені свої дві качки: «Неси, ха-
зяйка не розбере, кільця на 
лапі схожі – темно-сині, а у ва-
ших чорні. Завтра вони розбе-
руться – припливуть до своїх». 
Ту чуйну жінку також війна 
зачепила: її чоловіка, а потім 
ще й двох неповнолітніх синів 
забрали на фронт. Ще одна су-
сідка передавала своєю служни-
цею-українкою мені їжу, тільки 
наказувала, щоб ніхто не бачив.

Щодо моїх хазяїв, то їх також 
не минуло горе: одного сина 
вбили на війні, а другий зали-
шався на фронті. А зло зганяли 
на нас.

Невдовзі повернувся хазя-
їн. Запитував мене, чи читала 
«Війну і мир» Толстого. Я від-
повіла, що читала. А він каже: 
«Буде Гітлеру те, що й Наполе-
ону». Тоді вже всі зрозуміли, що 
німці війну програли.

* * *
З дому отримувала листи, 

хоч і нечасто. Навіть посилочка 
прийшла – 200 грамів домаш-
нього печива. Розмочила сльо-
зами – це ж матуся пекла, за-
шивала в полотнинку… А після 
звільнення нашої території – ні 
листа, ні звістки. Стану біля ві-
кна, дивлюся на схід, де мій дім, 
мої рідні, наплачуся…

* * *
Час минав. Уже чуємо, що 

наші бомблять Берлін. А то 
якось мию посуд, а пані бігає, 
щось шукає. Потім питає, чи не 
бачила торбинку, у якій відці-
джують сир. Я спокійно відпові-
ла, що не бачила. Вона схопила 
швабру й вдарила мене. Я зга-
рячу схопилася обома руками 
за швабру й з відчаєм закрича-
ла: «Мені буде капут, то й тобі 
капут». Вона відскочила.

Фронт підсувався все ближ-
че. Господарям тікати нікуди. 
Нарешті прийшли наші, а за 
20 кілометрів – американці. 
У будинку розмістився штаб, а 
всі невільники-українці зібра-
лися в підвалі. Зайшли солдати, 
розпитують, чи нема земляків. 
Літній солдат із Чапаєвки, на 
прізвище Труба, розповів мені, 
що Деньги, Чапаєвку німці спа-
лили дотла, а Кропивну – част-
ково. Інший земляк, молодий 
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лейтенант із села Золотонош-
ки Драбівського району, по-
вів мене за руку до господарів, 
питає: «Скажи, ображали вони 
тебе чи ні? Якщо ображали, то я 
їх тут пристрелю». Я глянула на 
них і закричала: «Ні, ні, не обра-
жали». Хай їх Бог карає, а не я 
чи він… Це було 3 травня. Того 
ж дня хлопці запрягли коней, 
ми всі всілися на возі й поїхали 
до станції. Ночували в німець-
ких клунях. 9 травня почули 
гуркіт, стрілянину. Злякалися. 
Аж чуємо: «Побєда, побєда!». Ра-
дості не було меж. Діставшись 
до станції, залишили коней, 
пересіли на платформу й до-
їхали до Брест-Литовська. Там 
пройшли медичну та політичну 
комісії, отримали продукти та 
квитки на поїзди – кому куди. 

Мені дали до Києва. 23 травня 
1945 року була вже вдома.

* * *
Попереду на мене чекало ще 

чимало бід, труднощів і перепон, 
але було й багато доброго, радісно-
го, щасливого. Пройдений шлях 
загартував мене, я навчилася не 
здаватися, боротися попри все й 
усміхатися кожному дню. І вже 
достеменно знаю, що найбільша 
цінність у світі – це життя, ніщо 
не може зрівнятися із цим даром. 
Тож хочеться сказати всім: бере-
жіть одне одного, а не знищуйте. 
Допомагайте ближнім, а не при-
гноблюйте. Прощайте. Любіть.  

Лариса СЛЮСАРЕНКО,
завідувач відділення соціальної 

допомоги вдома
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

Слава Ісусу Христу!
Знову пишу Вам, шановна 

редакціє, із наміром висловити 
на сторінках «Місіонара» свою 
величезну вдячність Матінці 
Божій (молюся дев’ятницю до 
Богородиці, що розв’язує вузли), 
Господу Богу нашому Ісусу 
Христу, святому Юді Тадею, 
святому Миколаю, святому 
Василію та всім святим за ласки 
й щедроти, отримані від них!

Дякую, Господи Ісусе Христе, 
Матінко Божа, усі святі, за 
вислухані молитви та отримані 
дари, за щоденну присутність у 
житті моєї сім’ї!

Прошу пробачення за сумніви 
й зволікання у висловленні своїх 
теплих почуттів. Благаю Тебе, 
Боже, оберігай мою сім’ю і всіх, 
за кого я молюся!

Довіряймо Господу й гаряче 
молімося! Тоді Всевишній 
неодмінно вислухає наші щирі 
прохання!

Христина, м. Івано-Франківськ

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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ЗАГАДКА «ЗОЛОТІ ДУМКИ СВЯТИХ»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «ЧУДЕСНА ЗІРКА», ОПУБЛІКОВАНИЙ У СІЧНІ 2019 РОКУ:
1. Україна. 2. Ангел. 3. Любов. 4. Вертеп. 5. Пан. 6. Народ. 7. Дитятко. 8. Осел. 9. Люд. 10. Дністер. 11. Рік. 12. Кутя. 
13. Ягня. 14. Ялинка.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАГАДКУ «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ», ОПУБЛІКОВАНУ В ГРУДНІ 2018 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:
БАМБУРАК Андрій, м.  Чортків, БЕЗПАЛЬКО Роман, м.  Золочів, ДУБАС Зеновій, м.  Золочів, МЕЛЬНИКОВА Зиновія, 
м. Сокаль, ПАЛЯНИЦЯ Христина, смт Підволочиськ, Тернопільська обл.

А. Починай з маленької речі, коли хочеш стати 
великим, закладай великий фундамент покори, 
якщо плануєш будувати високо (святий …).

Б. Мусимо дуже ревно просити святих про за-
ступництво, щоб одержати те, чого самі не-
спроможні вимолити в Бога (святий …).

В. Як перо пише те, що бажає людина, так і пропо-
відники Євангелії говорять те, на що надихає їх 
Дух Святий (святий … Великий).

Г. Хто навчився мовчати, той уміє розумно гово-
рити (святий … Богослов).

Д. Нехай християнська душа не дозволить, щоб 
хоч один … проминув без роздумування над 
стражданнями Ісуса Христа (святий отець Піо).

З. Хочеш славитись святим? Будь до себе стро-
гим, а до інших – лагідним (святий Іван …).

Ж. Хто живе без Бога, неможливо, щоб мав щасли-
ве … (святий Василій Великий).

І. Любити ближнього  – це означає боротися за 
права людини і йти проти течії цього світу (свя-
тий Папа … Павло ІІ).

К. Мовчання  – це наслідок терпеливості, а вона 
ломить злість (святий …).

Л. … до Бога і Батьківщини – це дві найбільші лю-
бові кожної благородної душі (Папа Пій ХІІ).

М. Хто любить …, любить також  – ворогів миру 
(святий Августин).

П. Жодна … не така плідна, як добрий приклад 
(Дон Боско).

С. Люби працю, але ще більше – молитву, бо якщо 
праця не завжди плодотворна, то молитва – за-
вжди (святий Ніл …).

Т. Я все життя проповідувала, інколи навіть сло-
вами (свята мати …).

Ц. Милостиня – … чеснот – дуже скоро підносить 
людей у небесну височінь, вона найкраща за-
ступниця (святий Іван Золотоустий).

Ч. Найбагатший …  – минулий, найвідповідальні-
ший – теперішній, найзагадковіший – майбутній.

Ш. Будьте взірцем, приймайте щодня святе при-
частя, працюйте чесно у своєму покликанні – і 
більш нічого (митрополит Андрей …).

(Усі слова вертикальні)
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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.



10:30	 Архієрейська	Божественна	літургія	
	 (храм	монастиря		Святого	Василія	Великого,	
	 вул.	Карпенка-Карого,	5).
	 Спільна	трапеза	(для	гостей).

13:15	 Молитовна	хода	до	Музею	волинської	ікони.
	 Молебень	перед	Холмською	іконою	Пресвятої	
	 Богородиці	за	богопосвячених	осіб	УГКЦ.

14:30	 Екскурсія	Луцьким	замком	Любарта.	Молитва	
	 на	місці	храму	Святого	Івана	Богослова	
	 (давній	унійний	кафедральний	храм).

16:30	 Від’їзд.

ВСЕУКРАЇНСЬКА	ПРОЩА	ЧЕРНЕЦТВА
УКРАЇНСЬКОЇ	ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ	ЦЕРКВИ

м.	Луцьк
9	лютого	2019	року

«Мій володар – Христос, і я буду Йому вірний».
Блаженний Омелян Ковч

Щиро	запрошуємо!

Програма	святкування	Дня	
богопосвячених	осіб


