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ЗМІСТ

БОГ ЖИВЕ 
ПОРЯД З НАМИ!

Дорогі брати і сестри! Початок весни оживлює надію на 
все добре, наповнює нас енергією й бажанням діяти, рости, 
розвиватися. Ми відчуваємо потребу в змінах і не тільки зовнішніх, 
а насамперед внутрішніх, хочемо стати кращими, оновленими. 
Досягненню такого стану якнайкраще сприяє Великий піст. 
Стриманість у їжі, учинках, словах, роздумування над ціною 
жертви на Голгофі Ісуса Христа допомагають виробити або 
віднайти в собі різні чесноти, передовсім терпеливість і вміння 
мовчати. Адже саме в тиші можна почути Бога...

Уміння змовчати дуже важливе. Це не означає, що ми повинні 
ігнорувати щось варте уваги чи ховатися зі своїми почуттями 
й думками, остерігаючись наслідків. Стриманість необхідна в 
тих ситуаціях, коли вирують емоції, коли хочеться пліткувати, 
скаржитися, осуджувати, сваритися чи просто базікати.

Святий Григорій Богослов, який дуже гарно писав і 
проповідував, водночас не любив багато говорити. А на 
докори друзів відповідав: «Моє безголосся іноді краще за 
ваше красномовство. Лебеді заспівають тоді, коли замовкнуть 
ґави...». Мовчання – не лише можливість почути, а й подарунок 
ближнім, тому що ми даємо їм наш час і довіру.

Чудовий приклад ставлення до цієї чесноти можна знайти 
в культурі корінних американців. Зв’язок з Богом і з ближніми 
засновується на повазі та – і це найголовніше – на вмінні мовчати – 
уважають народи сіу. Немає нічого кращого, ніж коло друзів, яким 
комфортно сидіти одне з одним у тиші. Не потрібно говорити, а 
лише бути «присутніми», об’єднаними духовним зв’язком.

Сподіваємося, матеріал цього числа «Місіонара» допоможе 
вам зростати у всіх чеснотах, зокрема в терпеливості та 
словостриманості, і бачити присутність Бога, радіючи за будь-
яких обставин. 
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Наш сайт: misionar.in.ua

Підписано до друку 
20.02.2019

Формат 70х100 1/16. 
Друк офсетний.

Папір друк. No 1. 

Умов. друк. арк. 5,2. 
Умов. Фарбо-відб. 5,7. 

Обл.-вид. арк. 5,0. 
Зам. тираж 5000 прим.

ЦІНА ДОГОВІРНА

Віддруковано з готових 
діапозитивів у Жовківській 
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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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ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб християнські спільноти, особливо ті, які зазнають 
переслідувань, відчували близькість Христа та щоб були пошановані їхні права.

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА 
МОЛИТВИ» НА КВІТЕНЬ

«Дорогі брати й сестри, завтра 
припадає сота річниця початку Пер-
шої світової війни, яка стала причи-
ною мільйонів людських жертв та 
безмірних руйнувань», – так звер-
тався до вірян Папа Франциск ще 
27 липня 2014 р. Цей конфлікт, який 
його попередник Бенедикт XVI на-
звав «непотрібним кровопролиттям», 
після довгих чотирьох років закін-
чився миром, що, однак, виявився 
дуже крихким.

Святійший отець закликав світову 
спільноту стати на шлях миру й по-
розуміння: «У час, коли спогадуємо ці 
трагічні події, бажаю, щоб вони ніколи 
не повторилися, але щоб уроки історії 
взяли до уваги під час терпеливого й 
відважного діалогу, спричиняючись 
до того, щоб перевагу мали аргументи 
на користь миру.

Моя думка сьогодні найперше 
лине до трьох територій, охопле-
них кризою: близькосхідної, ірак-
ської та української. Прошу вас 

не переставати приєднуватися до 
моїх молитов за те, щоб Господь по-
дав населенню і владі цих теренів 
мудрість та сили, необхідні для того, 
щоб рішуче ступити на шлях миру, 
підходячи до кожної суперечності з 
наполегливістю перемовин і силою 
примирення. Нехай у центрі кожного 
рішення буде поставлено не окремі 
інтереси, але спільне добро й пошану 
до кожної особистості. Пам’ятаймо, 
що з війною все втрачається. З миром 
не втрачається нічого.

Браття й сестри, нехай більше 
ніколи не буде війни, нехай ніколи 
не буде війни! Моя думка лине до ді-
тей, яких позбавляють надії на гідне 
життя, на майбутнє: убитих, пора-
нених, скалічених, сиріт; дітей, які 
граються знайденою зброєю; дітей, 
які не вміють усміхатися. Час спини-
тися. Будь-ласка, зупиніться! Прошу 
вас від щирого серця!».

В Україні, на жаль, тоді все тіль-
ки починалося...  

ЗАГАЛЬНИЙ: за лікарів та працівників гуманітарних місій, що перебувають 
у зонах бойових дій і наражають на небезпеку власне життя заради 
порятунку інших. 

МОЛИТОВНИЙ НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА
МОЛИТВИ» НА БЕРЕЗЕНЬ

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

ПОКРОВИТЕЛЬКА В БЕРЕЗНІ:
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЯ ЄВДОКІЯ

Свята Євдокія († 120 або 
160) – ранньохристиянська свя-
та й мучениця, чудотвориця.

Свята Євдокія жила в міс-
ті Геліополі, що в Килисирії. 
Була дуже вродливою й уда-
валася в розпусту. Якось на-
стоятель чоловічого і жіночо-
го монастирів Герман прибув 
до міста, зупинився в її домі. 
Уночі він довго молився і чи-
тав Святе Письмо про Божий 
суд і кару за гріхи. Це розбу-
дило Євдокію, яка спала в су-
сідній кімнаті, і вона почала 
прислухатися до слів ченця.

Наступного дня вона по-
кликала до себе Германа й 
після розмови з ним при-
йняла хрещення, роздала 
своє майно вбогим і осели-
лася в жіночому монастирі. 
Незабаром стала його на-
стоятелькою. Бог прославив 
Євдокію великими чудами. 
Довідавшись про це, поган-
ський управитель Геліополя 
Вінкентій наказав зарубати 
її мечем.

Після хрещення Євдокія 
прожила 56 років, а муче-
ницький вінець прийняла 
120 року.  
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

ПОКРОВИТЕЛЬ У КВІТНІ:

ПРЕПОДОБНИЙ МИКИТА,
ІГУМЕН МІДІКІЙСЬКИЙ

Преподобний Микита Спо-
відник, ігумен обителі Міді-
кійскої, народився в Кесарії 
Вифинійській (північний за-
хід Малої Азії) у благочестивій 
родині. Мати померла на 8-й 
день після його народження, 
після чого батько, ім’я якого 
Філарет, прийняв чернечий 
постриг. Дитина залишилася 
під опікою бабусі, яка виховала 
внука в християнському дусі.

Ще юнаком святий Микита 
прислуговував у церкві. Згодом із благословення місцевого старця подався 
до Мідікійского монастиря, де ігуменом був святий Никифор. Через сім ро-
ків доброчесного життя в монастирі, що славився суворим статутом, препо-
добний Микита був висвячений у сан пресвітера. Преподобний Никифор, 
знаючи святе життя молодого ченця, доручив йому керувати обителлю, 
оскільки сам був тяжко хворий. Преподобний Микита став сумлінно й само-
віддано піклуватися про процвітання й благоустрій монастиря. Особистим 
прикладом суворого чернечого життя він наставляв братію. Незабаром сла-
ва про життя ченців обителі привернула туди багатьох людей, які шукали 
спасіння. За кілька років чисельність ченців збільшилося до 100 осіб.

Коли преподобний Никифор відійшов до Господа, братія одностайно обра-
ла ігуменом преподобного Микиту. Господь удостоїв його дару чудотворення.

Саме тоді, за імператора Лева Вірменина, відновилася єресь іконобор-
ства. Імператор викликав до себе ігуменів усіх монастирів і намагався в 
різний спосіб змусити їх стати на його бік. Поміж покликаних був і преподо-
бний Микита, який мав непохитну позицію щодо сповідання православ’я. 
За його прикладом усі ігумени залишилися вірні вшануванню святих ікон. 
За це їх посадили до в’язниці. Преподобний Микита мужньо витерпів усі 
випробування. 824 року він відійшов до Господа. Тіло преподобного було з 
почестями поховано в монастирі. 
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

МОЛИТВА 
ЗА ЄДНІСТЬ 
ХРИСТИЯН

У неділю, 20 січня 2019 року, у рамах Тижня молитов за єдність 
християн у храмі Святого Василія Великого УГКЦ відбувся 
міжконфесійний молебень. Організувала захід комісія УГКЦ для 
сприяння єдності між християнами.
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ІЗ ЖИТТЯ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНУ

Разом молилися Глава УГКЦ 
Блаженнійший Святослав, єпископи 
й священики греко-католицької та 
римо-католицької, православної, 
лютеранської, вірменської та інших 
церков, які солідаризуються з 
християнами всього світу у своєму 
бажанні єдності.

Потрібно зауважити, що головною 
темою розважання й гаслом цього 
екуменічного тижня є слова зі 
старозавітної книги Второзаконня: 
«Прямуй до справедливості та шукай 
правди» (16, 18–20). 

Проповідником був владика Ігор 
Ісіченко, архієпископ Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ. За його 
словами, український народ перебуває в 
тривалому паломництві до обіцяної землі.

«Справедливість та правда – це 
те, що має привести в обіцяну землю 
Божий народ. Це дається нам у церкві 
Христовій, і це те, що ми можемо 
принести в нашу країну», – зазначив 

владика. На його переконання церква 
повинна творити справедливість, у цьому 
полягає її головна місія, а ще вона має 
бути взірцем для вірних: «Часом перед 
суспільством постає спокуса підмінити 
правду. Однак саме в Євангелії ми 
віднаходимо незмінну правду. І немає 
кращого свідчення про церкву, ніж 
стосунки всередині неї».

Отець і Глава УГКЦ Блаженнійший 
Святослав у своєму слові до присутніх 
висловив вдячність за участь у цій 
події, яка об’єднує християн України та 
дарує «щирість перебування в спільній 
молитві».

За його словами, єдність між 
християнами – це Боже діло, а її 
символом є Святий Дух. «Україна 
потребує нероздільності християн, 
бо від неї залежить наша духовна 
сила!» – наголосив духовний лідер греко-
католиків. 

За матеріалами: news.ugcc.ua 
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ПРОЩА ЧЕРНЕЦТВА 
УГКЦ В ЛУЦЬКУ

Напередодні Дня богопосвячених осіб, 9 лютого, 
відбулася всеукраїнська проща чернецтва Української 

греко-католицької церкви, яка цьогоріч відбувалася в місті Луцьку. 
Гаслом спільної зустрічі стали слова священномученика 

Омеляна Ковча: «Мій володар – Христос, і я буду Йому вірний».
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Кількасот богопосвячених осіб 
з різних куточків України зібралися 
на молитву в храмі василіянського 
монастиря Святого Василія Великого, 
де відбулася архієрейська Божественна 
літургія. Очолив її преосвященний 
владика Йосафат Говера, екзарх 
Луцький, у співслужінні з владиками 
Михайлом Бубнієм, екзархом Одеським 
й головою патріашої комісії в справах 
монашества, Василієм Тучапцем, 
екзархом Харківським, Володимиром 
Груцою, єпископом-помічником Львівської 
архієпархії, Петром Лозою, єпископом-
помічником Сокальсько-Жовківської 
єпархії, та владикою Віталієм Кривицьким, 
єпископом Луцької дієцезії РКЦ.

Крім того, у богослужінні взяли участь 
вищі настоятелі, ігумени та ієромонахи 
різних чинів та згромаджень. Літургію 
супроводжував співом чоловічий 
чернечий хор «Deisis» із Василіянського 
інституту, що в Брюховичах.

У своїй гомілії владика Йосафат 
зосередився на темі покликання та 
особливостей служіння богопосвячених 
осіб. «Покликання не є скарбом, 
який можна сховати в серці, а тому 
воно потребує також підтримки всієї 
Христової церкви», – наголосив він. 
Особливо це важливо в сучасному 
світі, який нав’язує свій стиль мислення. 
Архієрей зауважив, що так було завжди 
стосовно того, хто відважився піти за 
Христом. Тому необхідно молитися. 
Папа Франциск каже, що за кожним 
покликанням до чернечого життя завжди 
стоїть чиясь щира молитва: бабусі, 
дідуся, матері, батька, громади. «Людям, 

які чують у своєму серці заклик Бога йти 
за Ним, не треба боятися стати на цей 
шлях», – відзначив проповідник.  

Після Божественної літургії й 
трапези богопосвячені особи вирушили 
великою пішою ходою вулицями 
міста, прославляючи Бога колядою. 
Прямуючи до музею Волинської ікони, 
процесія зупинилася перед пам’ятником-
каплицею борцям за волю України, 
де звучала молитва «Боже великий, 
єдиний». У музеї відслужили молебень 
перед Холмською іконою Пресвятої 
Богородиці в наміренні за покликання до 
чернечого стану й розвиток різних чинів і 
згромаджень.  
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В Ужгороді відбувся симпозіум, 
присвячений ієромонаху 
Анатолієві Кралицькому, ЧСВВ

Захід організувала провінція 
Святого Миколая Василіянського 
чину Святого Йосафата спільно з 
Інститутом історії церкви МГКЄ, 
Інститутом історії церкви УКУ 
та Ужгородським національним 
університетом.

У залі вченої ради УжНУ, де 
відбувався симпозіум, зібралися ченці 

василіяни, історики, письменники, 
культурні діячі, гості, що цікавляться 
особистістю та діяльністю о. Анатолія 
Кралицького.

Зі вступним словом до 
присутніх звернувся секретар 
василіянської провінції Святого 
Миколая о. Франциск Онисько 
(ЧСВВ). Промовець висловив кілька 

125 років тому відійшов у вічність прозаїк, етнограф, історик, 
фольклорист, журналіст, громадський діяч, відомий дослідник 

Закарпаття ієромонах о. Анатолій Кралицький (ЧСВВ). Із цієї нагоди 
11 лютого 2019 р. Б. в м. Ужгороді відбувся симпозіум під назвою 

«На службі Богу і українському народу».
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напрямних думок стосовно постаті 
о. А. Кралицького, які виникли в 
процесі організації заходу, а також 
заохотив усіх до нових досліджень.

Опісля учасники симпозіуму 
репрезентували свої дослідження:

«Життєвий шлях та служіння 
о. Анатолія Кралицького (ЧСВВ)» 
(доповідач – о. Єронім Грім (ЧСВВ), 
віце-ректор з навчальної частини 
ВІФБС);

«Державна мадяризація та 
Мукачівський осередок василіян за 
ігуменства о. Анатолія Кралицького 
(ЧСВВ)» (доповідач – Віктор Кічера, 
к. і. н., доцент УжНУ);

«Духовно-виховні моменти у художній 
творчості о. Анатолія Кралицького 

(ЧСВВ)» (доповідач – о. магістр Михайло 
Михайлець, співробітник Інституту історії 
церкви МГКЄ);

«Національна та релігійна 
ідентичність о. Анатолія Кралицького 
(ЧСВВ)» (доповідач – Володимир 
Мороз, к. і. н., науковий співробітник 
Інституту історії церкви УКУ).

Виступи модерував о. Михайло 
Михайлець, співробітник Інституту 
історії церкви МГКЄ, дискусію 
учасників після доповідей 
координував Юрій Данилець, к. і. н., 
доцент УжНУ.

Симпозум закінчився кавуванням. 
У неформальній атмосфері учасники 
бесідували, ділилися враженнями й 
досвідом.  
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 ПАПА: ЦЯ ПОДОРОЖ НАЛЕЖИТЬ 
ДО БОЖИХ «НЕСПОДІВАНОК»

Під час загальної аудієнції Святій-
ший отець підбив підсумки візиту до 
Об’єднаних Арабських Еміратів, який 
тривав від 3 до 5 лютого.

«Це була коротка, але дуже важли-
ва подорож, яка разом із зустріччю 
2017  року в єгипетському Аль-Азгарі 
стала новою сторінкою в історії діа-
логу між християнством та ісламом і в 
стараннях на користь миру у світі, що 
ґрунтуються на загальнолюдському 
братерстві», – сказав Папа Франциск на 

початку свого слова до учасників загальної аудієнції, що 6 лютого 2019 р. 
зібралися в залі Павла VI у Ватикані.

У ДУСІ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
Насамперед Глава католицької церкви наголосив на тому факті, що це 

були перші відвідини Аравійського півострова Папою Римським, а про-
видіння покерувало так, що він має ім’я Франциск, адже 800 років тому 
святий Франциск з Ассізі зустрічався тут із султаном Аль-Маліком Аль-
Камілем.

«Я часто думав про святого Франциска під час цієї подорожі, це допомага-
ло мені зберігати в серці Євангеліє, любов Ісуса Христа тоді, коли я переживав 
різні заходи свого візиту», – сказав Понтифік. Також він додав, що в його серці 
панувала молитва «до Отця за всіх Його дітей», молитва за те, щоб «діалог між 
християнством та ісламом став вирішальним фактором миру в сучасному світі».
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ВДЯЧНІСТЬ
Святійший отець склав подяку принцові-наступникові та всім пред-

ставникам влади, які приймали його «з великою зичливістю». «Ця країна 
дуже зросла протягом останніх десятиріч: вона стала перехрестям між 
Сходом і Заходом, багатоетнічним та мультирелігійним “оазисом”, місцем, 
придатним для пропагування культури зустрічі», – сказав він.

Слова вдячності пролунали й на адресу апостольського вікарія Пауля 
Гіндера та всієї церковної спільноти. Понтифік розповів, що мав нагоду 
привітатися із першим священиком, який прибув до цієї країни, ставши 
засновником численних громад.

НЕ ЛИШЕ ПРОМОВИ, АЛЕ РІШУЧИЙ ЗНАК…
Далі Святійший отець зазначив, що, «крім промов», в Абу-Дабі було 

«зроблено крок далі», а саме підписано «Документ про людське братер-
ство», у якому Папа Франциск та Великий Імам Аль-Азхар «стверджують 
спільне покликання всіх людей бути братами й сестрами, бувши синами й 
доньками Бога», та засуджують «будь-які форми насильства», особливо те, 
яке прикривається релігійними мотивами.

Заохотивши слухачів ознайомитися із цією декларацією, що «дає чима-
ло спонук» для поступу діалогу й братерства, Папа сказав: «У нашу епоху, 
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коли існує сильна спокуса бачити про-
тистояння між християнською та му-
сульманською цивілізаціями, сприй-
мати релігію як джерело конфлікту, ми 
хотіли дати черговий чіткий та рішучий 
знак того, що, навпаки, зустрічатися 
можна, що взаємна повага й діалог ре-
альні, що, попри відмінності культур і 
традицій, християнський та ісламський 
світ шанують та оберігають спільні цін-
ності, як-от: життя, сім’я, релігійність, 
повага до старших, виховання молоді 
та інші».

МОЛИТВА
Святійший отець також поділився враженнями про зустрічі з християна-

ми, що відбулися в кафедральному соборі Святого Йосифа в Абу-Дабі, «дуже 
простому храмі», та під час святої меси, на якій «молилися за мир і справед-
ливість, скеровуючи окремий намір на Близький Схід та Ємен». Свою розпо-
відь Понтифік підсумував такими словами: «Ця подорож належить до Божих 
“несподіванок”. Тож прославляймо Господа та Його провидіння й молімося 
за те, щоб посіяні зерна принесли плоди згідно з Його святою волею».

Джерело:  vaticannews.va

ПРЕЗИДЕНТ США ЗАКЛИКАВ ЗАХИСТИТИ
ЗАКОНОМ ЖИТТЯ НЕНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
5 лютого 2019 року президент США Дональд Трамп виступив із щоріч-

ною промовою про стан нації. Зокрема, він емоційно закликав американ-
ських законотворців захистити життя ненароджених дітей.

«Не існує більшого контрасту, аніж контраст між прекрасним зображен-
ням матері, що тримає на своїх руках новонароджену дитину, і тих жахливих 
речей, які наша нація бачила впродовж попередніх днів. Політики Нью-
Йорка бурхливо радіють із прийняття закону, який дозволяє вирвати не-
мовля з лона матері за кілька секунд до народження. Це живі прекрасні діти, 
які вже відчувають усе, але які ніколи не отримають шансу розділити свою 
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любов і мрії зі світом. А після цьо-
го ми чули губернатора Вірджинії, 
який заявив, що буде вбивати дітей 
після народження.

Щоб захистити гідність кожної 
особи, я прошу Конгрес ухвалити 
закон, який заборонятиме абор-
ти на пізніх етапах вагітності, коли 
дитина вже здатна відчувати біль 
у материнській утробі. Діймо ра-
зом, щоб збудувати культуру, яка 
леліє невинне життя. Підтвердьмо 
разом фундаментальну істину, що 
всі діти – народжені й ненародже-
ні  – створені на пресвятий Божий 
образ», – сказав президент Трамп.

ТРАМП ПІДТРИМАВ БІБЛІЙНІ 
УРОКИ В ШКОЛАХ
Ініціативу американських законотворців з уведення біблійних уроків 

у державних школах кількох штатів підтримав президент Дональд Трамп.
«Багато штатів уводить уроки біблійної грамотності, даючи учням мож-

ливість вивчати Священне Писання. Повертаємося до джерел? Чудово!» – 
написав Трамп у Twitter 28 січня.

У шести підконтрольних республіканцям законодавчих зборах Штатів 
просувають прийняття закону, який дозволив би державним школам про-
водити факультативні заняття з вивчення Нового й Старого Завітів.

Прагнення консерваторів у Флориді, Індіані, Міссурі, Північній Дакоті, 
Вірджинії та Західній Вірджинії викликало дискусії. Критики, зокрема Аме-
риканська спілка захисту громадянських свобод (ACLU), стверджують, 
що біблійні уроки в державних школах поставлять під загрозу відділення 
церкви від держави, яке закріплене Першою поправкою до Конституції 
США. Алабама, Айова та Західна Вірджинія вже розглядали подібні законо-
проекти, але вони не набрали потрібної кількості голосів. Проте в Кентук-
кі губернатор-республіканець Метт Бевін 2017 року підписав закон, який 
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дозволяє учням державних шкіл відвідувати заняття з вивчення Біблії та 
івриту. У січні 2018 року ACLU штату висловила занепокоєння у зв’язку з 
тим, що факультативи порушують конституційні вимоги, згідно з якими 
будь-які тексти в школах не повинні схвалювати ті чи ті релігійні погляди.

«Ми застерігаємось, щоб викладання не перетворилось у проповідь, – 
зазначили в ACLU Кентуккі торік у серпні. – Релігійне виховання краще за-
лишити батькам і церквам, а не школі чи владі».

Нагадаємо, що 2016 року євангелісти та інші християнські групи були 
невід’ємною частиною передвиборчої коаліції Дональда Трампа.

АМЕРИКАНСЬКИЙ ФУТБОЛІСТ: 
МЕТА ОДРУЖЕНОГО КАТОЛИКА – 
ПРИВЕСТИ ДО НЕБА СВОЮ СІМ’Ю
Відомий американський футболіст Ґреґ Суерлей в нещодавньому 

інтерв’ю сказав про те, що для нього віра і сім’я є важливішими за фут-
бол. Він також зазначив, що «головна мета для неодруженого католика – 
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привести свою душу до Неба, а для одруженого католика завдання роз-
ширюється на те, щоб не лише свою душу привести до Неба, а й дружини 
та дітей». До слова, подружжя Ґреґа і Меґан Суерлей виховує чотирьох ма-
люків. «Узагалі мета одруження – виховати гарних дітей, спочатку дати їм 
природне життя, а потім надприродне – у церкві», – зазначив спортсмен.

Він також розповів про своїх батьків і наголосив на їхній побожності. 
Тато й мама прищепили йому розуміння того, що для вічного життя в Цар-
стві Небесному необхідно докласти зусиль. Раніше футболіст розповідав, 
що ще школярем щодня ходив на літургію – у його сім’ї практикували час-
ту сповідь. «Наше життя мало в центрі Христа в літургії та інших таїнствах, 
тому в сім’ї утримувалась стабільність», – згадує Суерлей.

Щоб пояснити свою віру протестантам, які є в його оточенні, Ґреґ про-
читав твори отців церкви. «Церква була католицькою від самого початку; 
ми завжди були родиною у вірі на чолі з єпископами і священиками, котрі 
можуть простежити нитку свячення до апостолів, яких висвятив сам Хрис-
тос. Апостольське правонаступництво означає тривалість життя Христа у 
світі», – говорить чоловік.

Ґреґ також зазначив, що інколи йому доводиться пояснювати принци-
пи віри католикам, котрі не є достатньо обізнаними. «Дуже прикро, коли 
католиків не навчають основ католицизму належним чином, бо тоді вони 
губляться навіть щодо основних принципів», – додав він. 
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НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛІЇ ЗАЯВЛЯЄ, 
ЩО «БОГ ПОНАД УСЕ», 
Й ОБІЦЯЄ ОБ’ЄДНАТИ ЛЮДЕЙ

Жаїр Больсонаро першого січня 
присягнув на служіння бразильсько-
му народу й одразу ж озвучив свій 
намір повернути країну до юдейсько-
християнських принципів, захищати 
інститут сім’ї від руйнівної гендерної 
ідеології та політичної коректності.

«У своїй виборчій кампанії ми при-
слухалися до закликів вулиць, тому 
на першому місці  – Бразилія, але 
Бог – над усіма», – зазначив політик у 
виступі перед Національним конгре-
сом Бразилії.

Президент відзначив катастрофічні наслідки краху моральних ціннос-
тей, які спостерігалися в Бразилії протягом останніх десятиліть в умовах 
соціалістичного правління. Останніми роками в країні значно зросла зло-
чинність, а гомосексуалізм і гендерну ідеологію пропагували на парадах і 
публічних школах, які фінансував уряд.

«Безвідповідальність призвела до найбільшої етичної, моральної та 
економічної кризи в нашій історії, – заявив Больсонаро. – Сьогодні ми по-
чинаємо нову главу історії, главу, у якій Бразилія буде сильною, впевне-
ною і сміливою».

Президент підніс подяку Богові за порятунок під час замаху на його 
життя, коли психічно хворий чоловік завдав йому тяжкого ножового по-
ранення. Після цього випадку популярність Больсонаро стрімко зросла, 
що зрештою й привело його до перемоги.

«Коли вороги країни, порядку і свободи намагалися покласти край 
моєму життю, мільйони бразильців вийшли на вулиці, – відзначив глава 
держави. – Виборча кампанія була перетворена на громадянський рух під 
зеленим і жовтим кольорами. Він став спонтанним, сильним, незламним і 
привів нас сюди».
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Новий міністр у справах жінок, сім’ї та прав людини, Дамарес Алвес, 
також дала зрозуміти, що християнські цінності будуть спрямовувати ро-
боту всього міністерства. Через цю позицію її життю загрожує небезпека.

Алвес стверджує, що хоче зробити право на життя фундаментальним 
принципом свого керівництва міністерством. «Коли я говорю про жит-
тя, то говорю про життя від зачаття, – повідомила вона ЗМІ. – Я хочу, щоб 
наше міністерство назвали “міністерством життя і радості”, але це було не-
можливо».

Вона також натякнула, що індоктринація гендерної ідеології в держав-
них школах країни більше не буде політикою уряду. «Дівчинка буде прин-
цесою, а хлопчик – принцем. Ми позбавлятимемося від зловживань ген-
дерної ідеології».

Алвес звернулася до проблеми насильства над дітьми з боку «секс-
туристів», яка набула в Бразилії особливої актуальності за попереднього 
гей-дружнього уряду. «Увага педофілам: веселощі закінчилися», – заявила 
міністр пресі.

Що стосується віри, Алвес визнала, що «уряд є світським», але про себе 
сказала, що вона є «ревною християнкою»: «Я вірю в шляхи Божі».

Бразильські ЗМІ відзначили, що «права ЛГБТ» були вилучені із завдань, 
поставлених Больсонаро міністерству Алвес. Проте пані міністр повідо-
мила, що її адміністрація продовжуватиме захищати права, які раніше 
були визнані бразильським законодавством.
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ПРО СИРОПУСТ Й ОБРЯД 
ВЗАЄМНОГО ПРОЩЕННЯ 
В СИРОПУСНУ НЕДІЛЮ
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ЩО ТАКЕ СИРОПУСТ?

Свята церква, помалу готу-
ючи нас до посту, у М’ясопусну 
неділю наказала не їсти м’яса. 
У часі Сиропусної, або Сиро-
їдної седмиці церква дозво-
ляє споживати тільки молочні 
страви, та в Сиропусну неділю 
треба й від них відмовитися. 
Звідси й назва «Сиро-пуст», 
тобто відпущення сиру. Цей 
тиждень у народі ще назива-
ли Сирним, Масляним, а Си-
ропусну неділю – Пущенням, 
що означало утримання від 
усіх молочних продуктів. Цієї 
неділі в нас влаштовували за-
пусти, тобто останні передпіс-
ні забави.

У Західній Європі наші за-
пусти називали карнавалом 
(лат. carne – м’ясо, vale – про-
щавай). У латинській церкві 
Великий піст починається в 
середу нашого першого тижня 
посту, у т. зв. Попільну середу, 
коли посипають голови попе-
лом на знак покути. До того 
дня в латинській церкві ще 
можна їсти м’ясо й влаштову-
вати забави.

Традиція Сиропусного тиж-
ня й неділі дуже давня. Про 
неї згадує вже патріарх Олек-
сандрійський Теофіл († 412). 

Синаксар каже, що Сиропус-
ний тиждень міг стати зако-
ном за грецького цісаря Гера-
клія (610–641). Той шість літ 
воював з перським царем Хоз-
роєм і дав обітницю, що коли 
виграє війну, то не буде їсти 
м’яса цілий тиждень перед 
Великим постом. У суботу пе-
ред Сиропусною неділею свя-
та церква, щоб показати нам 
приклад, ушановує пам’ять 
святих мужів і жінок, що про-
вели своє життя в молитві, по-
сті й покуті. Тут передовсім 
ідеться про тих, хто здійсню-
вав особистий духовний по-
двиг чи то по монастирях, чи в 
пустелі одинцем.

Богослужба Сиропусної сед-
миці набуває щораз піснішого 
вигляду, особливо в середу, 
п’ятницю і в неділю напри-
кінці вечірні. У вівторок на ве-
чірні вже починають бити по-
клони, і так роблять протягом 
усього посту.

ОБРЯД ПРОЩЕННЯ 
В СИРОПУСНУ НЕДІЛЮ

У давнину в монастирях 
Сходу був гарний звичай: від-
бувати обряд взаємного про-
щення в Сиропусну неділю. 
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Його виконували ввечері після 
скромної вечері. Ченці в при-
сутності вірних просили один 
в одного прощення за свої про-
вини, обіймалися й давали по-
цілунок. Миряни також про-
сили одне в одного взаємного 
прощення. Подекуди під час 
цього обряду співали стихири 
Пасхи: «Пасха священная нам 
днесь з’явилася...». Остання 
стихира закінчується закли-
ком до взаємного прощення: 
«... і друг друга обіймім! Про-
мовмо: “Браття”, – і тим, що не-
навидять нас, простім усе...». 
Цей спів мав означати, що, як 
у дні Христового воскресіння, 
так і тепер, на вступі до Вели-
кого посту, треба все пробачи-
ти одне одному заради Ісуса, 
який за нас постив, терпів і 
воскрес.

Зворушливий обряд про-
щення зберігався в Києво-
Печерській лаврі до приходу 
радянської влади. І тут ченці 
мали спочатку скромну пе-
редпісну вечерю, потім усі 
вбиралися в мантії й ішли до 
церкви. Настоятелі лаври – 
від найвищого до найнижчо-
го – ставали поряд посередині 
церкви, а брати, а це кілька-
сот осіб, підходили до них, па-
дали на коліна один перед 

одним і зі словами: «Прости 
мені, отче» чи «Прости мені, 
брате» – трикратно цілували 
один одного. Митрополичий 
хор співав стихиру з великої 
вечірні Сиропусної неділі: 
«Сіде Адам прямо рая, і свою 
наготу ридая плакаше...». Піс-
ля обряду прощення всі мовч-
ки розходилися.

Справді, яке велике зна-
чення для нашого духовного 
життя мають ті чотири перед-
пісні неділі. Хто разом з мита-
рем бив себе в груди й учився 
від нього покори; хто з притчі 
про блудного сина навчився 
довір’я до Божого милосердя; 
хто в М’ясопусну неділю з роз-
важання про Страшний Суд 
набрав боязні перед Божою 
справедливістю, яка так силь-
но діткнула наших прароди-
чів, про що говорить Сиропус-
на неділя, – для того тепер 
піст не страшний. Він буде 
для нього радше потребою сер-
ця й душі. Така людина тепер 
сама бажатиме постити й бити 
поклони, знаючи, що молитва, 
піст і жаль за гріхи найкраще 
приготують душу до зустрічі 
світлого празника Христового 
Воскресіння. 

Із книги «Пізнай свій обряд» 
о. Юліана КАТРІЯ, ЧСВВ
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Притча про піст

Раз цар один на ловах заблудився
Посеред гір, і не було нікого
При нім, окрім хлопчини-руженосця.
І зголоднів той цар, і сів обідать,
Та щось не йшла йому до рота страва,
Бо він привик обідати не сам,
А серед шуму, гамору дворян.
Промовив цар до хлопця-руженосця:
«Піди поклич мені кого знайдеш,
Щоби зо мною сів обід обідать».
Побіг хлопчина, пастуха веде,
Що стадо пас у близькій полонині.
«Здоров був, брате, – цар йому сказав, –
Ходи сідай обідати зо мною,
Бо не привик я їсти сам-один».
«Здоров був, царю, – відповів пастух, –
З тобою я обідати не можу,
Бо запросив мене на свій обід
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Ще старший цар від тебе». – «Що за цар?» –
Здивований спитав його володар.
«Сам Бог, – пастух спокійно відповів, –
Я піст держу сьогодні, царю мій». –
«Га, добре діло, – мовить цар, – та нині
Для мене се зроби, зламай свій піст.
Обідай враз зо мною, а свій піст
Відпостиш завтра». – «Я готов, мій царю,
Зробити се лиш при одній умові:
Поруку вірну дай мені, що я
Діжду до завтра та побачу ще
Те завтра й буду міг сповнити
Те, що своєму Богу обіцяв!»
І вдарили царя по серцю ті
Слова, і пастуху він поклонився,
І мовив: «Правду мовиш, сину мій,
Не годен я тобі поруки дати.
Іди сповняй свій заповіт, як знаєш».
Пастух пішов, а цар нагодував
Хлопчину-руженосця та, не ївши
Нічого сам, подався в город свій…
     Іван ФРАНКО 
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СОВІСТЬ
(Картинка з життя)

Купуючи на ринку молоко, відра-
зу важко (а то й неможливо) визна-
чити, чи воно якісне, чи, бува, не від 
хворої тварини. Нести в лабораторію 
на аналіз – марудна справа. Дово-
диться уповати на совість та поряд-
ність продавця.

Одного разу на ринку до бабусі, 
що продавала коров’яче молоко, ово-
чі, підійшла мама з маленькою доне-
чкою, вони були вже добре знайомі з 
молочницею. Почалася розмова:

– І як почувається ваша донечка? 
Здоровенька? Допомогло молоко моєї 
кізоньки? – поцікавилася бабуся.

– Так, ми вже здорові, знову ходи-
мо в садочок, – відповіла мама. – Але 
хочемо купити ще молочка від вашої 
кізоньки. Корисне воно!..

– Маю тільки свіженьке коров’я-
че, – розчулено мовить старенька. – 
Знаю, що воно вам не вельми під-
ходить, але, на жаль, поки що нічим 
зарадити не можу.

Бабуся зробила паузу й засмучено 
продовжила:

– Захворіла моя кізонька. Прихо-
див ветлікар, зробив укол, потім ще 
раз і застеріг, щоб молока від неї не 
вживали два тижні. Тож вирішила 
місяць його не продавати, аби кому 
лиха не принести. Я людина совісна, 
християнка, до церкви ходжу, боюся 
Божого гніву й кари. На фальші та 
брехні не розживешся. Тим паче, що 
це молоко – ліки для дитини. Ось ві-

зьміть літр свіженького коров’ячого 
за так, як компенсацію. Однак при-
ходьте завтра. Поговорю зі своєю 
сусідкою, яка також має кізоньку. 
Упевнена, що вона погодиться про-
давати молоко, також зі знижкою, 
адже мова йде про здоров’я дитини.

Мама з донею подякували бабусі й 
пообіцяли навідатися наступного дня.

Настала черга іншого покупця. 
Ставний чоловік узяв коров’яче мо-
локо, заплатив удвічі більше від його 
вартості й сказав:

– Решти не треба. Ви людина со-
вісна. Якщо вважаєте за доцільне, то 
віддайте гроші в церковну касу, а ще 
помоліться за цю дитину і за мене, 
грішного... 

Маркіян ЛЕХМАН, студент факультету 
медіакомунікацій та підприємництва 

Української академії друкарства, м. Львів
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БОЖЕ ПРОВИДІННЯ 
В МОЄМУ ЖИТТІ

Ранок був надзвичайно яскра-
вий. Такі ранки бувають після 
того, як пройде злива й спрагла 
земля отримає вологу ситість, тоді 
все, що вона огортає обіймами, від-
чуває радість життя. Такими ран-
ками земля єднається з небом, а 
сонце ніжно цілує краплинки на 
листі та поснулих квітах конвалії 
й не віриться, що десь існує смерть. 
Ніжні хвилі Відвічного Спокою, 
який панував ще до народження 
всесвіту, огортають душу та за-
гладжують у ній хаотичні сліди 
сум’яття зовнішнього життя. Саме 
такими ранками моя свідомість і 
кожна клітинка тіла згадують про 
те, що я – частина незнищенного 
всеохопного Спокою. Це не просто 
думка, це стан мій у злитті із влас-
ним простором та часом. Кожна 
людина – це окремий неповторний 
часопростір, і в ньому завжди при-
сутній Спокій. 

Коли я згадую себе в далеко-
му-далекому дитинстві, то бачу 
суцільний Спокій. Це було біле 
яскраве світло. З плином часу воно 

ховалося в мушлі речей, але зали-
шалось у них, і його можна було ба-
чити, коли ніхто не заважав бути 
наодинці із собою. Згодом я на-
вчилася добувати це світло й тепер 
хочу поділитися своїм досвідом. 
Навіщо? Щоб отримати в людсько-
му просторі-часі доказ існування 
багатовимірності, з якою ми всі 
народжуємося, але чомусь зосе-
реджуємося тільки на зовнішньо-
му тривимірному світі, втрачаючи 
зв’язок з тим, що є в нас Головним, 
без Чого ми – не ми, а лише тіло, 
мінлива фізична оболонка, яка по-
требує уваги та догляду, щоб довше 
слугувати. Ця розповідь не про те, 
як існувати поза межами реально-
го життя, а про те, як жити в реаль-
ному обмеженому світі з відчуттям 
внутрішньої безмежності й Божої 
присутності у всьому, що є, було й 
буде. Людина здатна мати найви-
щі почуття, але для того щоб вони 
ввійшли в земний світ, їм потріб-
но надати оболонку слів. Піймати 
неосяжність у конкретні форми та 
зробити зрозумілою для інших.

Змалечку страждала від не-
спроможності розповісти про від-
чуття досконалого. Можливо, з 
роками, коли людина не припиняє 
своїх невдалих спроб повідати про 
головне, вона виробляє для себе 

Вікторія БАК, 
кандидат педагогічних наук, 

парафіянка монастиря 
отців василіян 

(с. Званівка), м. Бахмут
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унікальний внутрішній спосіб пе-
рекладу зрозумілою мовою того, що 
дається нам як спомин, миттєве ви-
діння, для усвідомлення якого ми 
найчастіше не маємо ані часу, ані 
засобів, але без нього наше життя 
втрачає сенс. 

* * *
Народилася я у звичайній ра-

дянській родині русифікованих 
українців і відтоді проживаю в 
місті Артемівську (тепер Бахмуті) 
Донецької області. Завжди знала, 
що я українка, але вважала, що 
лише літні люди, такі, як мої рідні 
бабусі, Марія й Поліна, та ще ба-
бусі з приміських сіл розмовляють 
солов’їною. Учителі української в 
школі, де я навчалася, на перервах 
та в приватних розмовах викорис-
товували російську.

Світ дитини – це світ життєво 
важливих для неї людей, а ще при-
роди, яка її оточує. Батько, мати та 
бабусі були брамою, що захищала 
мене від площини радянської дій-
сності. Мені дозволяли плекати 
вроджену віру в Бога в зовні атеїс-
тичній родині.

Жили ми у великому будин-
ку за містом, на вулиці Зарічній. 
Його звели рідні брати: мій батько 
Федір та дядько Анатолій. Поряд 
за високим парканом ховалася від 
очей поодиноких перехожих ве-
лика хата. До цегляного будинку 
1958 року тулилась біленька ма-
занка 1913 року під жовтою чере-
пицею. Саме з цієї хати все й по-
чалося. Її за допомогою родичів 

придбала бабця Поля, повернув-
шись 1944 року з двома синами-під-
літками із Сибіру. На «багаті сибір-
ські землі» Поліна Іларіонівна і її 
чоловік Андрій вирушили в травні 
1941 року. Їхали вони в товарному 
вагоні під конвоєм, як куркулі, але 
бабця про це мовчала, розповідала 
всім, що перебралися вони за влас-
ним бажанням. Бабця мовчала про 
багато пережитих подій, зокрема й 
про те, як 1942 року отримала по-
відомлення, що її чоловік, а мій дід 
Андрій, зник безвісти. Усе це про-
будило в ній величезне бажання 
ніколи не повертатися до рідного 
села Кленового, а докласти всіх 
зусиль, щоб назавжди оселитися в 
місті. Мазанка в передмісті Арте-
мівська була невелика, але достат-
ньою, щоб розпочати нове життя 
на батьківщині, де поки ще лунала 
українська мова.

* * *
Тепер я дуже добре розумію, що 

людина несе в собі свій час, у якому 
поєднуються минуле із сучасним 
для утворення плідного ґрунту 
майбутнього. Якщо ґрунту немає, 
то майбутнє виходить нежиттєз-
датним, або воно не з’являється 
зовсім, тоді покоління застряга-
ють у невизначеності сучасності. 
Вони кружляють, повторюючи всі 
помилки минулого без необхідних 
висновків для руху вперед та вго-
ру. Мені пощастило: я пророста-
ла корінням з бабусиної хати, з її 
мови та віри. 
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Бог жив разом з нами, Йому 
відвели місце в куточку бабуси-
ної хати, шпаринці в совєтській 
дійсності, через яку відкривалася 
безкінечність, і Господь дивився 
на нас. У протилежному від гру-
би кутку, під стелею, була ікона, 
прикрашена рушником, під іко-
ною – завжди запалена саморобна 
лампадка. Бабуся нічого не роз-
повідала мені про Бога, а я й не 
питала. Однак вечорами з її вікна 
лилося м’яке світло і я зазирала 
крадькома в шибку й зацікавлено 
спостерігала за бабусею, яка на-

вколішки молилася святому Пан-
телеймонові. Я так ніколи й не ді-
зналась, чому в неї була ікона саме 
цього святого. Образ обрамляли 
пишні шати з дешевої фольги, та 
це була найцінніша річ у бабусиній 
оселі, навіть не річ, а Щось недо-
торканне, таємничо прекрасне, про 
Що ніхто не говорив, але без Чого 
міг би зруйнуватися весь устрій ро-
дини. Тепер саме ця ікона займає 
чільне місце вже в моєму домі.

У дитячій свідомості назавжди 
зберігся зв’язок між м’яким світ-
лом лампадки, іконою та Богом. 
Мабуть, через шибку я, як Аліса 
через замкову щілину, побачила 
Інший світ, і відтоді Він завжди 
був зі мною. Я відкрила, що Бог є! 
Його джерелом є молитва бабу-
ні, сяйво лампадки перед іконою 
та моє внутрішнє відчуття щастя, 
яке охоплює мене, коли споглядаю 
зорі, матусині очі або ловлю довги-
ми віями сонячні промені, перетво-
рюючи їх на веселку.

Пізніше, років з десяти, я ді-
зналась, що мене охрестили через 
місяць після народження, зроби-
ли це таємно, щоб батьки не мали 
неприємностей на роботі, десь за 
містом, у сільській церкві, про яку 
я вже ніколи нічого не дізнаюся. 
Мідний хрестик зберігався в мату-
синій шухлядці разом з першими 
пасемками мого волосся та клейон-
частою биркою, на якій написано: 
«25.10.1965. Накиско девочка». 

Згодом я розпочала навчання в 
центральній міській школі, була 
активною піонеркою, щиро люби-
ла Леніна, «рідну» російську мову 
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та першу вчительку. Мабуть, не-
має сенсу пояснювати, що такими 
ж були всі мої однолітки. У школі 
я ніколи не почувалася щасли-
вою, десь глибоко в мені жив сму-
ток, проте продовжувала сумлін-
но виконувати покладені на мене 
обов’язки, а відтак поспішала по-
вернутися додому, у свою малень-
ку фортецю. Школа стояла на місці 
реального училища, побудованого 
ще 1913 року, і в ньому була церк-
ва, з якої зробили кабінет, де, до 
речі, навчався мій клас. Мабуть, 
дитяче серце відчувало існування 
прихованої реальності за плака-
тами та стендами агітації періоду 
соцреалізму, тому не знаходило ра-
дості в новоствореному просторі.

* * *
Ми, українці, є дивовижними 

людьми, бо століття чужого пану-
вання породили в нас ілюзію мож-
ливості побудови щастя у своїй хаті 
тоді, коли навкруги неї пустка та 
горе. Ми намагаємося створювати 
щасливе життя в маленькому ку-
точку власної садиби, навіть тоді, 
коли вона дорівнює площі одно-
кімнатної квартири з балконом, а 
коли повертаємося до навколиш-
ньої дійсності, то підкорюємося її 
правилам, не намагаючись їх змі-
нити, а лише переживаємо неба-
жану тимчасовість для найшвид-
шого поверненням додому. 

Такою була і я у своєму дитинстві. 
Саме в десять-одинадцять років по-
чала відчувати, що осяйне щастя 

в моїй душі зменшується, і тоді зі 
мною почали відбуватися дива.

Несподівано в дитячих іграх 
або навчанні я відчувала особливу 
тишу, у якій хотілося впасти на ко-
ліна та звертатися до Бога. Моли-
тов я не знала, але розуміла, що ба-
жання моє необхідно приховувати 
від людей і розмовляти з Богом не 
через слова, а через тепло, що йде із 
серця. Коли мене охоплювало таке 
бажання й нікого не було поряд, я 
падала на коліна та починала з ди-
тячим запалом, щиро, зі сльозами 
на очах молитися. Інколи мовчки, 
дивлячись на небо й відчуваючи 
тепло й радість у грудях, а то про-
стими дитячими словами: «Доброго 
ранку, Боже, Діво Маріє, дуже Вас 
прошу: нехай буде мир на всьому 
світі, здорові мої батьки та рідні, 
усі бездомні тварини – нагодовані 
та зігріті». Якщо не була на само-
ті, а мені дуже потрібно було помо-
литись, то я відходила від людей, 
притуляла руку до рота, знаходи-
ла хоча б маленький куточок неба 
й починала до нього звертатися, як 
до Бога, без слів або шепочучи те, 
що підказувала душа. Я знайшла 
свій натільний хрестик та почала 
носити його на білій нитці під фор-
мою з червоним галстуком, бо тоді 
без галстука ніхто з дітей мого віку 
до школи не ходив. 

Справжньою мукою для мене 
було переодягання перед фізкуль-
турою в загальній роздягальні, де 
всі бачили все й не можна було 
сховатися. Тоді придумала хи-
трість: скидаючи шкільну сукню, 
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закривала нею голову, а хрестика 
брала до рота й зубами тягнула 
нитку, поки вона не розривалась. 
Непомітно для навколишніх пере-
кладала хрестика з рота в руку, а 
потім ховала в кишені фартуха. 
Одного разу, повернувшись до-
дому, не знайшла його на місці й 
страшенно перелякалася. Тоді я 
вперше звернулася до бабусі й по-
просила, щоб вона купила мені 
нового хрестика, коли піде до церк-
ви. Бабуся принесла прозорого, як 
скло, пластмасового хрестика, яко-
го я знову почала носити під чер-
воним галстуком на білій нитці. 
Батьки були дуже зайняті на робо-
ті, тому ніхто з них не помічав мого 
спілкування з Богом, а бабуся мов-
чала й ні про що мене не питала. 
Це була наша таїна.

* * *
Моє дитинство і юність проходи-

ли в товаристві бабусь на просторі 
напівсільської садиби. Улітку, на-
бігавшись до нестями розпеченими 
вулицями передмістя, ми, діти, 
знаходили прихисток під старими 
липами біля хати бабусі Орини. 
Вона, побачивши, що ми стоми-
лися від ігор, виходила до нас зі 
шкільним зошитом, у якому її ста-
речою рукою були переписані різні 
дивні історії, сучасні, невідомі ра-
дянським громадянам. Так ми ді-
зналися про те, як одна дівчина за-
хотіла танцювати з іконою святого 
Миколая й скам’яніла на місці. 

Бабуся Оря була дуже лагід-
ною та любила нас усіх, її очі 

сяяли тихим світлом, і вся вона 
пахла дивною сумішшю нету-
тешнього сухого зілля. Я її дуже 
поважала та сприймала як при-
булицю з іншого світу, де живе 
Бог. Мені здавалося, що саме Він 
диктував їй ті чудні історії, у які 
я безсумнівно вірила. Ми, діти, 
не обговорювали їх, а просто слу-
хали, як одкровення, і ніхто з нас 
нічого не розповідав батькам – це 
була наша спільна таємниця.

Бабуся Марія, мати моєї матусі, 
була для всіх нас Бунею. Буня – 
янгол-охоронець родини, вона 
мешкала на хуторі неподалік від 
міста Первомайська Ворошилов-
градської, нині Луганської, області, 
а згодом переїхала до нас. Її чоло-
вік, а мій дід Андрій, був шахтарем. 
1937 року його заарештували за те, 
що він спустився в забій з тютюном 
у кишені. Бабуся Марія швидко 
відреагувала на цю звістку та ви-
купила чоловіка. На початку ра-
дянсько-німецької війни дід Андрій 
пішов добровольцем на фронт і під 
Сталінградом потрапив у полон до 
німців, за який по звільненню був 
покараний радянською владою – 
працював у шахтах Уралу. По-
вернувшись додому, став гірським 
рятувальником. 1954 року, поспі-
шаючи на допомогу хлопцям, яких 
завалило в шахті, він упав на доро-
зі та помер від серцевого нападу, за-
лишивши жінку з чотирма дітьми.

Мені тоді було невідомо, чим 
живилась Бунина невичерпна 
любов до всіх людей, але тепер я 
розумію, що її джерелом був саме 
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Бог – Його бабуся бачила в кожній 
людині. Коли вона жила в нас, ми 
ділили з нею кімнату. Роки, які я 
провела з Бунею, були найщасли-
вішими в моєму дитинстві. Саме 
від неї я дізналась про те, як наро-
дився Спаситель.

Однієї січневої ночі, коли ві-
кна вкрили казкові візерунки, а 
дерев’яні шибки потріскували від 
морозу та гострих місячних проме-
нів, Буня розповіла мені про Різдво 
Христове. Вона так тихо, спокійно й 
упевнено розповідала про ті далекі 
віфлеємські події, ніби вони відбу-
вались у неї на очах. Розумію, що 
цю Історію переповідали мільйони 
людей за різних часів та для різ-
них слухачів, але я чула її вперше 
й усією душею осягала, що це – Іс-
тина. Через Народження Спасите-
ля все набувало логічності, ставало 
на свої місця: і світло в моїй душі, 
і бабусина молитва, і розповіді баб-
ці Орі, і хрестик на білій ниточці, 
і Бог крізь очі святого Пантелей-
мона, і щастя за парканом у моїй 
оселі, оточене океаном суперечли-
вої радянської дійсності.

Моя релігійність випливала з 
відчуття єдності людських світів 
у духові за їхньої зовнішньої від-
окремленості в тілі. Про це знала 
при народженні та постійно зна-
ходила підтвердження. Тільки 
ці підтвердження були схожі на 
велику таємницю, яку поволі роз-
кривала через порівняння нових 
переживань з тими, що завжди іс-
нували як даність. Бабусі допома-
гали мені в цьому. Вони не втруча-
лись у моє життя, не бажали його 

змінити, ні, вони просто любили 
мене та жили поряд, і їхній світ 
поволі перетікав у мій. Тепер я ро-
зумію, що мені дуже пощастило – 
через бабусь я наче отримувала 
«прописку» у всесвіті, код доступу 
до свого коріння та визначення 
свого людського місця буття.

* * *
Спливали роки, бабусі тихо віді-

йшли в інший світ, і моя релігій-
ність почала згортатись у безкінеч-
ність крапки. Особливе відчуття 
спокою та вдячності жило десь усе-
редині мене, ніяк не змінюючись 
від зовнішніх подій, занурюючись 
у безодню душі. Відвідування хра-
мів викликало в мені хвилю гірких 
сліз, які не мали ніякого пояснен-
ня. Я стала дуже часто без видимих 
причин плакати. Гіркі сльози, які 
не можна було пояснити чимось 
зовнішнім, заливали мене разом 
з усеохопним смутком та жалем. 
Мені здавалося, що за зовнішнім 
світом, у якому сяє сонце й живуть 
щасливі люди, є щось жахливе, 
незбагненне, якась печаль, і я не 
можу її визначити, а тільки ви-
плакати. Бог існував, але я почала 
відчувати Його зрідка, спілкування 
з Ним потребувала не так часто, як 
у дитинстві, і Він нагадав про Себе 
через бабусю Дарину, сестру Буні. 

Дарину в 14 років під час оку-
пації вивезли до Німеччини на 
примусові роботи, а коли місто, де 
вона працювала, звільнили аме-
риканські війська, вона мала ви-
бір: залишитися та розпочати нове 

УЧІМОСЯ З ЖИТТЯ



№ 3 (309)34 МІСІОНАР  БЕРЕЗЕНЬ  2019

щасливе життя чи повернутися на 
рідний хутір на Луганщині. Бабуся 
Дарина тоді вибрала друге. Заміж 
вона не вийшла, сім’ї не мала. Усе 
життя тяжко працювала та давала 
прихисток іконам з розорених сіль-
ських храмів. Стіни її хати були 
завішані величезними іконами без 
коштовного обрамлення, мабуть, 
на той безбожний час вони навіть 
не мали значної матеріальної цін-
ності. Тепер неможливо з’ясувати, 
звідкіля вона їх брала та для чого 
зберігала.

Коли бабця захворіла, її забра-
ла в місто братова родина. Із собою 
вона взяла образи́, які заповіла по-
дарувати родичам. Так до нас по-
трапила храмова ікона Бога Отця, її 
вирішили зберігати на горищі. Тоді, 
мені соромно про це згадувати, у на-
шій оселі для неї не знайшлося міс-
ця. Я пам’ятаю, що відчувала про-
вину перед іконою, як перед живою 
людиною, за те, що ми залишили 
її на самоті. Зрідка піднімалася на 
горище, щоб провідати її, тоді мені 
здавалось, що ікона раділа мені, але 
суворо запитувала: «Чого мене за-
лишили тут?». Образ на горищі та-
тового дому – це була ще одна таєм-
ниця. Чому я не наполягла на тому, 
щоб узяти її до будинку? Можливо, 
з іконою в нашу оселю потрапляла 
історія, якої боялися мої батьки й 
деякою мірою я?.. Тоді виникає за-
питання: а чому бабця Дарина не 
боялась? Звідкіля в самотньої жін-
ки, яка все життя після повернення 
з Німеччини носила тавро зрадниці, 
з’являлися сили для захисту Бога в 

безбожному світі? Відповідь одна – 
від Самого Господа, Він був поряд із 
бабцею Дариною, тому що вона за-
хищала Його.

Скільки їх було? Упертих тих 
бабць, здатних рятувати світ 
справжніх людських почуттів сво-
єю непохитною вірою?!

Історики стверджують, що за 
часи голодоморів, колективізації, 
терору, війн у першій половині 
XX століття український народ 
втратив кожного другого чоловіка 
та кожну четверту жінку. Жінкам 
«пощастило» більше, ніж чолові-
кам, – вони вижили, щоб боронити 
не тільки нащадків, а й середови-
ще, у якому є місце Богові.

* * *
Минали роки, якимось чином 

я успадкувала духовні надбан-
ня бабць. Боже провидіння було 
часткою мого життя, через нього я 
отримувала підказку, що та як ро-
бити. Чоловік був військовиком та 
проходив службу на території Ро-
сії. 1992 році він відмовився скла-
дати присягу президентові Росії та 
звільнився з лав армії, відтак ми 
повернулися в Україну. Це було 
наше спільне рішення. Ми всти-
гли прожити в Росії три роки й ду-
же-дуже захотіли повернутися на 
батьківщину.

Для мене батьківщина – це Схід 
України, вільний та безмежний. 
Кургани, степи, балки є частиною 
моєї сутності. Не можу довго пере-
бувати в обмеженому просторі – 
мені треба бачити небосхил, зорі, 
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Чумацький Шлях, відчувати сте-
повий вітер з пахощами чебрецю 
та полину, що наповнює душу й 
підтримує в ній відвічні Спокій та 
Світло. Усе це створює неповторне 
середовище навіть тоді, коли сте-
пів та курганів не видно. Вони як 
та старовинна церква в школі, об-
риси якої вимальовуються навіть у 
соцреалістичній дійсності.

* * *
1992 року ми очікували на поя-

ву в нашій сім’ї другої дитини, ма-
ленького чуда, яке не обходиться 
без Бога. Ікона бабці Дарини досі 
зберігалася на горищі, і я в молит-
вах зверталась до неї та просила 
Божої ласки для щасливих поло-
гів. Тоді ж дала обітницю, що після 
народження дитини ми подаруємо 
ікону в міську Свято-Миколаївську 
церкву.

Хлопчик народився здоровий, 
але клопоти завадили виконанню 
обіцяного. Коли нашому Грицю 
виповнився місяць, він зненацька 
захворів: без жодних причин під-
вищилася температура. Я поду-
мала, що це через невиконану обі-
тницю. Відклавши всі справи, ми 
з чоловіком зняли з горища ікону, 
перев’язали її ковдрою та понесли 
до храму Божого. Це було похму-
рого прохолодного літнього дня. 
Занесли образ до храму, і, коли 
розгорнули його, обличчя всіх при-
сутніх засяяли, а надворі визирну-
ло сонце. Повернувшись додому, 
ми застали Гриця здоровим, він 
мирно й безтурботно спав.

Подарована ікона отримала по-
стійне місце в храмі, і я можу при-
йти до неї та помолитись. Мені 
здається, що вона радіє своєму но-
вому помешканню. Одного разу я 
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знайшла на вулиці загублений об-
разок із зображенням Бога Отця, 
можливо, це була заміна подарова-
ній іконі, щоб вона таки була в хаті 
та захищала нас.

* * *
Господь завжди допомагав. 

Так сталося, що, коли Грицеві ви-
повнилось три роки, він тяжко 
захворів на кишкову інфекцію. 
Мешкали ми тоді в старій мазан-
ці. Це було холодної січневої ночі. 
Для матері найстрашніші часи її 
життя, коли дитина хворіє. Мені 
здається, що тоді від матері до ди-
тини простягається невидимий 
дріт любові та турботи, через який 
маля отримує сили для одужання. 
Звідки жінка бере сили? Від Бога! 
Тієї ночі я дуже добре це зрозумі-
ла. Грицю було погано, він палав, 
а ліки не допомагали. Я з жахом 
відчувала, як температура підви-
щується. Переживала якийсь див-
ний стан з’єднаності з дитиною та 
всесвітом, ніби не існувало вже ні-
чого, крім нас. Коли стало зрозумі-
ло, що настає кризова мить, я ви-
йшла надвір та, закинувши голову 
до зірок, звернулась усім серцем: 
«Боже Всесильний! Допоможи!!!». 
Ця думка була як полум’я, що ви-
рвалось із частиною мене. Разом 
із ним я полетіла туди, до Бога, і в 
сльозах розповідала Йому, як лю-
блю Гриця, як для мене важливо, 
щоб він жив. Це був надзвичай-
ний молитовний стан, який тривав 
кілька секунд, але переживання 
його змінило мене, бо я відчула, що 

Бог відповідає мені не словами, а 
зірками. Повернувшись у кімнату, 
я побачила, що Гриць міцно спить, 
температура почала спадати й до 
ранку майже нормалізувалася. Це 
було чудо. Боже провидіння ряту-
вало мене та мою сім’ю. 

* * *
Мені не потрібно доводити, що 

Бог є. Я знаю це від народження та 
через людей, які мають Господа у 
своєму серці. Усі мої бабці мали Бога 
в серці та захищали Його від зни-
щення матеріалістичною дійсністю. 
Можливо, завдяки їхнім відчайдуш-
ним діям тепер на це спроможна і я. 

2014 року, коли для моєї Бать-
ківщини почалися тяжкі випробу-
вання, молитви рятували від пуст-
ки, що поглинала людей, міста та 
села. Ми з друзями не вагалися, 
на чиєму боці правда, для нас було 
очевидно, що живемо на україн-
ській землі та будемо її захищати 
так, як підкаже Господь.

* * *
Коли хаос охоплює все навколо, 

важко не піддатись йому, якщо не 
мати чіткого розуміння, що є добро, 
а що зло. Багато людей у нашому 
світі каже про відносність добра, 
про те, що воно мінливе та може 
стати злом, але для мене така по-
зиція – лише намагання виправ-
датися. Усе, що відбувається на-
вкруги, що відбувається зі мною, 
я зважую з тою мірою добра, яку 
успадкувала від несхильних ба-
бусь, а вони отримали її від своїх 
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бабусь, про яких я навіть не знаю. 
Чому впевнена, що отримали? 
Інакше мене вже не існувало б, не 
існувало би нашого роду. Рід три-
мається лише на добрі, яке по час-
точці накопичили всі його члени, а 
добро пов’язане з Богом.

Коли розпочалась війна 
2014 року, ми зрозуміли, що необ-
хідно допомагати всім, хто захищає 
Україну. Об’єдналися та, не чекаю-
чи вказівок, робили те, що могли: 
годували добровольців, опікували-
ся пораненими, допомагали буду-
вати лінію оборони міста, шукали 
теплий одяг для бійців, ремонту-
вали техніку, надавали притулок 
тим, хто виходив з-під Дебальце-
вого, приходили з розрадою та під-
тримкою до бійців на передову. 
Було багато справ щодо стверджен-
ня українського простору в Бахмуті. 
Інколи ставало дуже важко, але за-
вжди приходила Божа допомога. 

У січні 2015 р. у Бахмуті розгор-
нули Першу медичну роту Північ-
ного територіального управління 
Національної гвардії України під 
керівництвом полковника медич-
ної служби Ігоря Петровича Іль-
ківа. Медична рота розмістилася 
в занедбаному та кинутому натоді 
приміщенні залізничної лікарні. 
Лад у ній допомогли зробити во-
лонтери міста та з усієї України. 
Крім того, український осередок 
(ядро медичної роти становили за-
хідняки) у східному Артемівську 
(Бахмуті) став місцем поширення 
національної культури.

Ми збиралися в приміщенні, де 
розташовувалася рота, та обгово-

рювали свої дії, швидко реагували 
на потреби медиків та військових. 
У медичній роті – і це вельми важ-
ливо – завжди лунала молитва та 
відбувалася служба Божа укра-
їнською мовою. До медичної роти 
разом з волонтерською допомогою 
передавали книжки, малюнки, іко-
ни зі всієї України. Так потрапили 
до неї два образи Казанської Божої 
Матері, а саме її з давніх-давен 
уважали захисницею Бахмута.

У квітні 2015 ситуація в місті 
все ще залишалась напруженою. 
Влада, як і на початку війни, досі 
стояла осторонь та вичікувала. 
Відкрито демонструвати україн-
ську позицію було небезпечно. За 
неї вже не погрожували розпра-
вою, але виказували відверте пре-
зирство. Якось увечері після робо-
ти ми зібралися в кабінеті Ігоря 
Петровича та вирішили за тиж-
день до Великодня (у неділю) про-
йти хресною ходою з іконою Казан-
ської Божої Матері від шпиталю 
довкола міста, а потім повернутись 
у шпиталь, відтворивши захисне 
коло, після Великодня повторити 
ходу двічі поспіль. Так ми й зроби-
ли, глибоко відчувши, що ці дії не 
тільки захищають наше місто від 
ворога, а ще й об’єднують україн-
ців Сходу та Заходу. 

Тоді ж ми дуже здружились з Лі-
дією Ільків, солдатом медичної роти, 
учителькою української з Хмель-
ницького. Лідине та моє світосприй-
няття об’єднувала світла віра в Бога. 
Як би тяжко не було, ми ніколи не 
давали волю смутку – віра була 
головною у всіх наших діях, тому 
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найбільші навантаження не висна-
жували повністю, залишались сили 
та бажання жити і діяти.

Саме Ліда відкрила для мене 
греко-католицьку службу Божу, 
яка відбувалася поряд із шпи-
талем, у приміщенні римо-като-
лицького храму. Службу правили 
священики з храму Серця Хрис-
тового села Званівки, де греко-ка-
толицький василіанський монас-
тир існував з 1991 року. Усе було 
новим та близьким одночасно: 
спільне виконання молитов укра-
їнською, атмосфера відкритості та 
тихого прийняття тебе як люди-
ни, зображення Ісуса із Серцем, 
яке проливало любов, сонячне 
проміння, що, пробившись крізь 
вітражне скло, перетворювало-
ся на різнобарвне сяйво. Я по-
волі відкривала новий світ Віри 
та Любові, але поки була більше 
спостерігачем, ніж співучасни-
ком молитовної служби, тільки 
відчувала, що мені добре в цьому 
місці, але не була впевнена, чи 
прийду знову. Духовний світ лю-
дини не відкривається одразу пе-
ред усім, що зовнішньо здається 
добрим, йому необхідно отримати 
докази істинності того, що відбу-
вається, а істину не доводять – її 
переживають.

Військовий шпиталь весною 
2016 року швидко закрили й роз-
формували. Тоді ж ми намагались 
зберегти найважливіші духовні 
речі: книжки та ікони. Один з об-
разів Казанської Божої Матері Лі-
дія попросила передати о. Павлу, 

настоятелеві монастиря отців ва-
силіан у Званівці. 

* * *
Наприкінці червня 2015 року 

до нас звернувся один знайомий 
військовий – Андрій Іванович зі 
Львова, – з проханням відвести 
його на греко-католицьку службу, 
якщо така є в Бахмуті. У неділю 
ми привели його до храму Божого, 
літургію правив о. Павло. Я зно-
ву відчула себе легко та щасливо, 
ніби розмовляла з Богом без посе-
редників. Після служби підійшла 
до о. Павла та розповіла про ікону 
Казанської Божої Матері – пода-
рунок храму Серця Христового у 
Званівці. Він дуже зрадів та запро-
понував заїхати по образ. Я пого-
дилася, з нами поїхав і Андрій Іва-
нович. Удома ми довго розмовляли 
про віру, Україну, Бога, а потім я 
передала ікону о. Павлу. Дивно, 
але хоч я мало знала цих двох чо-
ловіків, мені з ними було легко й 
спокійно, як із давніми добрими 
приятелями. Передаючи ікону, від-
чувала, що роблю вельми важливу 
справу. Отець Павло прийняв її 
та подарував мені невеличкий ме-
дальйон, на якому було зображено 
Фатімську Божу Матір в оточенні 
трьох дітей, саме тих, що вперше її 
побачили. Ношу його разом із хрес-
тиком на ланцюжку.

* * *
Дізналася докладніше про яв-

лення Божої Матері під містечком 
Фатіма в Португалії. Це сталося 
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весною 1917 року. Богородиця 
явилася трьом пастушкам: Люсії, 
Франциску і Жасінті – та дала три 
пророцтва: видіння пекла; необ-
хідність навернення Росії до Бога 
та про загрозу комунізму; видіння 
безвинних жертв та скроплювання 
їхньою кров’ю тих, хто наближався 
до Бога.

Дітям, які пережили явлення 
Божої Матері, після довгих поне-
вірянь серед дорослих повірили. 
Саме на основі їхніх розповідей був 
відтворений образ Божої Матері. 
«Це була Пані в білій одежі, яскра-
віша від сонця. Вона випроміню-
вала світло, ясніше та сильніше 
від сяйва кришталевого келиха, 

повного кришталево чистої води, 
крізь який пробивається промін-
ня пломінкого сонця. На вигляд їй 
було 15–18 років. Її обличчя було 
настільки гарне, що важко описати 
чи порівняти. Вираз обличчя – ані 
сумний, ані веселий, серйозний, з 
виразом помірного докору. Руки, 
складені на грудях при молитві, 
були спрямовані догори. Одяг був 
наче зітканий зі світла. Туніка 
біла, пов’язана біля шиї золотим 
ланцюжком. Мантія – також біла, 
обведена золотом; вона покривала 
голову Богородиці й спускалася до 
п’ят, ледве торкаючись дубового 
листя. Ні волосся, ні вух не було 
видно. Яскраве світло так осявало 
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її лице, що його неможливо було 
довго споглядати. З рук Діви Марії 
звисала вервиця. Зернятка були 
перлинами, а на кінці – срібний 
хрестик».

Образ Діви Марії в цьому описі 
такий близький і зрозумілий, що, 
читаючи його, бачиш чітку карти-
ну та радієш, що Люсія зуміла пе-
редати всі деталі. Це переживан-
ня, яке відкриває твій духовний 
світ до споглядання з іншими того, 
що є Істина.

* * *
Не можу не згадати про свій сон 

напередодні розстрілів на Майдані 
взимку 2014 року. Бачила уві сні 
у своїй старенькій хатині-мазанці 
безліч гробів, які заходили в піч, 
як по конвеєру, перед ними стояв 
чернець, обличчя його приховував 
каптур. За вікном хати багато лю-
дей, але увійти не можуть, усі вони 
плачуть, плач як стогін. Заходжу 
тільки я. Між ченцем та мною від-
бувається стисла беззвучна розмо-
ва. Слів не чути, розумію думки, 
які вголос не вимовити:

– Хто це? 
– Це батьки загиблих, вони не 

можуть зайти до хати. 
– Що робити?
– Молитись. 
У цьому часі бачу, як з остан-

нього гробу починає витікати біле 
світло, воно як туман або дим, це 
сяйво стає все більшим та біль-
шим, простір у печі розширюється 
та освітлюється, усе залите сяй-

вом, крайній гріб зупиняється, 
його кришка відкидається, і в ньо-
му бачу світлоголового юнака, на 
вигляд йому 16–17 років, він по-
вертається до мене та всміхається, 
а сяйво все сильнішає…

Зрозуміла сон як безліч без-
винних жертв, необхідних для 
чогось. Тільки влітку 2017 року, 
саме сьогодні, детально вивчила 
третє Фатімське пророцтво й те-
пер, пишучи, починаю розуміти, 
що «ангели збирають у криштале-
ві келихи кров безвинних жертв, 
кращих з людей, для скроплюван-
ня тих, хто наближається до Бога». 
Усе для мене зійшлося. 

Безвинні мерці з мого сну та 
Фатімського видіння – це жертви, 
які несе людство, щоб стримува-
ти руйнування безбожництвом. 
Більшість продовжує відносно без-
турботно жити саме тому, що про-
довжуються безвинні жертви. Їх 
безліч і зараз – на кордоні, у зоні 
бойових дій, поряд з моїм містом. 
Запобігти цьому можна через на-
вернення до Бога. Це я зрозуміла 
вже тепер, пишучи ці рядки. 

* * *
Узимку 2016 року до Бахмут-

ського римо-католицького храму 
привезли скульптуру Фатімської 
Божої Матері і я дізналася, що буде 
спільна служба Божа. Саме мала 
вільний час і після уроків побігла 
до церкви. У храмі милувалася бі-
лосніжним покровом скульптури 
коронованої Божої Матері Вивірці 
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та відчувала велику Її любов до 
всіх нас. Мій духовний світ напо-
внювався образом вищої любові.

Улітку відвідала Ригу й поба-
чила скульптури Фатімської Божої 
Матері в римських костелах. Вес-
ною 2017 почула з новин, що в Пор-
тугалії святкують 100-річчя явлен-
ня Божої Матері й знову згадала 
про Боже провидіння. Образ Діви 
Марії особливо близький мені. 
Його відчуття жило в моїй душі, а 
коли в зовнішньому житті почала 
помічати Його прояв, то сприйня-
ла як Істину.

* * *
28 серпня 2018 року – Успіння 

Божої Матері, день прощі у Званів-
ському греко-католицькому храмі 
Серця Христового. До церкви при-
йшло та приїхало особливо багато 
людей, усі святково-піднесені, у ви-
шиванках, діточки разом з батька-
ми стають до сповіді. Охочих спо-
відатися так багато, що священики 
вийшли з храму. До кожного черга. 
Дивлюсь на осяяних зсередини Бо-
жим світлом людей і розумію, що 
хочу бути з ними, що з ними мені 
затишно, як у родині, не соромно 
бути розгубленою, необізнаною в 
питаннях віри. Серед цих людей є 
й моє місце, а разом зі мною – міс-
це бабусь Марії, Дарини, Поліни, 
Орини. Десь у черзі стала мама, 
яка 8 років тому пішла з життя, 
але вона зараз поряд, тримає за 
руку свою неслухняну красуню се-
стру Павліну, до неї туляться бра-

ти, Толик і Микола, і всі-всі, кого 
вже немає на цьому світі, радіють, 
що я прийшла до сповіді цього 
святкового дня.

* * *
З 2014 року у Званівському хра-

мі зберігається та живе ікона За-
милування Божої Матері, до якої 
ідуть прочани зі своїми молитвами 
та проханнями. Вона має свою іс-
торію, через яку Боже провидіння 
звертається до людей.

1951 року населення із села Ліс-
куватого, яке відходило до Польщі, 
вивозили в Донецьку область. Час-
тина людей потрапила до Званівки 
та привезла із собою свою віру. Гре-
ко-католицька віра була забороне-
на, але люди по хатах молилися та 
правили службу Божу, слухали ра-
діо Ватикану, переховували при-
їжджих священиків. Мешканка 
Званівки Марія Шваник показала 
нам скульптуру Матері Божої, яку 
привезла її родина з церкви Ліску-
ватого та зберегла до сьогодні. 

1991 року в селі зареєстрували гре-
ко-католицьку громаду та збудували 
свою церкву. Отець Павло, настоятель 
монастиря ЧСВВ у Званівці, розшу-
кав зображення ікони Божої Матері 
Замилування (до неї звертаються з 
проханнями про мир), що була хра-
мовою в Ліскуватській дерев’яній 
церкві, та замовив львівським ху-
дожникам її відтворення. 2013 року 
ікона була готова та чекала на пе-
реїзд до Званівки. 2014 року образ 
прибув до храму Серця Христового. 
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Під час бойових дій Званівка пе-
ребувала в зоні обстрілів, снаряди 
пролітали над нею, але церква та 
село залишились неушкодженими. 
Службу в церкві правили і вранці, 
і ввечері, і завжди на ній були мо-
лільники. Божа Мати захищала 
людей та село Своєю присутністю.

* * *
Мене бентежить те, що часто я 

відчуваю в душі присутність Бога, 
а інколи Його там немає, тільки 
пустка. Чути Господа – велике щас-
тя. Він звертається до мене через ті 
чи ті ситуації, але я не завжди це 
розумію, а коли, усвідомивши, від-
чуваю Його любов, то дивуюся, як 
могла не звертати уваги на неї. 

Щонеділі відвідую греко-като-
лицьку службу Божу, сповідаюся 
та причащаюся. Уже не відчуваю 
себе тою, яка споглядає. Я є части-
ною громади, родини, церкви. Не 
казала про це нікому, але коли всі 
стають до причастя, то внутрішнім 
зором бачу жовте сяйво, воно зве-
личується та стає зримим, це ніби 
гострі кінчики ангельських крил, 
такі, як на дерев’яних скульпту-
рах Пінзеля. Не підводячи голови, 
бачу, як разом із людиною в цьому 
жовтому сяйві приймають причас-
тя ангели, а потім зникають, як і 
з’явилися, і все знову стає звичай-
ним: храм, люди, навколишній 
світ. У тому і є Боже провидіння, 
коли звичайні речі та дії приво-
дять нас до відкриття чогось біль-
шого, ніж те, що ми бачимо, того, 

що завжди поряд, але відкрите 
тільки для духовного зору.

У моєму садку щотравня розкві-
тають конвалії, вони мають тонкий 
аромат, який живе більше як спо-
гад, можу тільки кілька днів чути 
його тонкий голос, саме голос, бо 
квіти розмовляють пахощами. Ми-
нає травень, конвалії відходять, 
проте аромат залишається в мені, і 
через нього конвалії живуть навіть 
у січні. Мені здається, що душа лю-
дини, мов аромат конвалії, після 
смерті залишається в думках і спо-
гадах Того, Хто сотворив цей гар-
монійний світ.

* * *
Сьогодні була на службі Божій 

і, як завжди, зі слова священика 
отримала для себе важливу під-
казку. Ішлося про віру Божу. Якщо 
вона в нас є, то можемо творити 
чудеса, але найчастіше ми хоче-
мо, щоб здійснилися наші егоїс-
тичні бажання та підмінюємо віру 
власним розсудом. Зцілення, очи-
щення та наближення до Бога від-
бувається шляхом молитви та по-
сту – самого бажання недостатньо. 
Мабуть, саме через звичайні події, 
у яких завжди є незвичайність, 
Усевишній прагне нагадати нам 
щось важливе та здійснити Свою 
волю з нашою ж поміччю. Ще не 
повністю розумію Його волю, але 
коли покладаюсь на неї цілком, то 
відчуваю, що живу повноцінним 
життям, саме своїм, і чиню те, для 
чого прийшла в цей світ. 

Січень 2019 р. Б.
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Лиха не очікують,
воно само приходить

* * *
Безперечно, найбільших ре-

пресій за часів радянського пану-
вання зазнав український народ. 
Я не буду говорити узагальнено, 
а розповім про своїх батька, діду-
ся та материних родичів.

Знаєте, мені дуже сподобало-
ся звернення святого Папи Іва-
на Павла ІІ під час його відві-
дин України: «Приїхав як брат, 
щоб обійняти багатьох христи-
ян, які посеред найтяжчих ви-
пробувань залишились вірни-
ми Христові… Земле України, 
зрошена кров’ю мучеників, дя-
кую за приклад вірності Єван-
гелії, що ти дала християнам 
кожної частини світу!». Ці сло-
ва стосуються й моїх батьків. 
Вони не просто постраждали, 
їх можна назвати мучениками 
за рідний край. А тато й мама 
всього лише бажали працюва-
ти на своїй землі, щоб ділитися 
Богом даними дарами з іншими 
людьми. Розмовляли й співали 

рідною шевченківською мовою, 
берегли давні народні звичаї й 
чинили згідно з принципами 
християнської моралі.

Та ось прийшли совєти й 
почали всіма способами боро-
лося з релігією та національ-
ною самобутністю в прагненні 
створити «нову людину». Церк-
ви позачиняли, священиків 
арештували, а дехто з них пе-
рейшов на іншу роботу. Було 
розроблено плани знищення 
українців. Спочатку вирішили 
розправитись зі свідомими се-
лянами – «буржуазними еле-
ментами». Їх позбавляли всього 
майна – розкуркулювали, аре-
штували й вивозили на Північ. 
У безпеці не почувався ніхто: ні 
бідний, ні багатий. Не підтри-
муєш більшовиків – куркуль! 
Виславши в Сибір заможніших 
господарів і відібравши все, що 
вони надбали своєю працею, 
почали створювати колгоспи. 
До ТСОЗу реквізували все, 

(Із хресної дороги українського народу тридцятих років ХХ ст.)

Під час однієї зустрічі з письменником Василем Білоусом 
я запитав його, що він пам’ятає про репресії тридцятих 

років. Ось що він розповів.
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починаючи від сільськогосподар-
ського реманенту й закінчуючи 
продуктами харчування. Селяни 
залишилися ні з чим, і над ними 
зависла загроза голоду.

Мій батько Іван був розваж-
ливий, вдумливий, обережний 
і глибоко релігійний: завжди 
вранці, устаючи зі сну, і ввече-
рі, лягаючи спати, ми молили-
ся. Тато мав добре, м’яке серце, 
він нікому не відмовляв, якщо 
треба було допомогти по госпо-
дарству чи вдома, був щедрий і 
по-божому ділився з біднішими 
всім, що в нього було. У селі його 
всі поважали як порядного гос-
подаря. Та він дуже страждав, 
коли бачив несправедливість як 
щодо себе, так і стосовно інших. 
Тоді батько вибухав, як той вул-
кан серед спокійних гір, і боров-
ся із кривдниками.

Одружившись 1925 року з 
моєю матір’ю Тетяною, він хотів 
зміцнити свою господарку. Це 
був період розвитку непу. У нас 
натоді було шість гектарів зем-
лі, гарна садиба, близько одного 
гектара разом із сінокосом, що 
прилягав до річки. Черкащина – 
це край, щедрий на врожаї, тому 
господарства переважно були за-
можними, але земля вимагала 
багато праці, і батько з дідом що-
дня, за винятком неділі й свят, 
трудилися від зорі до зорі.

У сусідньому селі одна вдо-
ва продавала вітрового мли-
на задешево. Господар вітряка 

помер, і він стояв без діла. Ді-
дусь із батьком поїхали в це 
село, оглянули вітряка й зразу 
ж вирішили його купити, на-
віть дали завдаток. За два тиж-
ні вони його перевезли в наше 
село, знайшли відповідне місце 
на горбочку недалеко від нашої 
хати й поставили. Вітряк запра-
цював, і люди були дуже раді, 
що в селі є свій млин. Хоч батько 
з дідусем працювали цілоденно, 
та прибуток мали невеликий. 
Селяни не мали грошей і часто 
оплачували послуги фуражним 
зерном. А втім, для батька не це 
було головне – вони з дідусем 
отримували велике задоволен-
ня вже від того, що роблять до-
бро для людей.

Весна минула, настало літо, 
розпочались жнива, у розпалі 
косовиця ячменю, жита, пшени-
ці. Тридцятий рік видався дуже 
урожайним. Усі були на полі. 
Батько з дідом косили, а бабу-
ся з мамою збирали скошене, 
в’язали в снопи й складали їх у 
полукіпки. Потім возили збіж-
жя додому й складали в клуні.

У жнива роботи було дуже ба-
гато, та все одно в неділю і свято 
не працювали, а йшли до церк-
ви, щоб помолитися, навіть без 
священика. На сніданок, перед 
обідом і вечерею наша сім’я зби-
ралася разом, кожен мав своє 
місце, також залишали одне 
місце для гостей, на випадок, 
якщо хтось прийде. Коли мати 
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або бабуся подавали страви до 
столу, дідусь ставав, повертався 
до образів, хрестився й побож-
но говорив: «Благослови, Боже, 
ці дари, які Ти нам послав, на 
здоров’я тіла й душі». Відтак 
починалася трапеза, після якої 
знову ставали й дідусь за всіх 
читав молитву: «Дякуємо Тобі, 
Боже, що наситив нас Своїми 
благами, складаємо Тобі, Боже, 
славу і честь на віки вічні!». 
Після цих слів усі хрестилися й 
розходилися.

Наші батьки вміли працюва-
ти й молитися. Це не подобало-
ся владі, бо «нова людина» перш 
за все повинна прославляти 

своїх вождів, а в нас прославля-
ли Бога, і про це всі знали.

Настала осінь, почалась мо-
лотьба, і люди привозили зерно 
до млина. Працювали і вдень 
і вночі при гасовій лампі, лиш 
би вітер був. Селяни були задо-
волені, що млин поряд, що не-
дорого беруть з мішка зерна, і 
дякували батькові. Справи ніби 
просувалися добре, та ось восе-
ни 1930 року до млина увійшло 
троє комсомольців. Батько стояв 
біля жорен і регулював якість 
борошна.

– Ми прийшли за доручен-
ням сільради. Повідомляємо, що 
відповідно до рішення сільської 
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ради ви повинні видавати всім, 
хто привозить зерно, квитанції 
на одержану від них плату, – 
сказав старший комсомолець і 
додав: – А також усе зерно зда-
вати державі!

– Хто вас, босяки, сюди послав, 
яке ви маєте право мені вказува-
ти? Вітряк мій! Я сплачую всі по-
датки, ще й усіх грошей не від-
дав, які позичив на нього. 

– Ось вам квитанції, вико-
нуйте розпорядження радян-
ської влади, а як ні, то млин за-
беремо до ТСОЗу. 

Вони так розсердили батька, 
що він їх прогнав, викинув кви-
танції й прокричав навздогін:

– Дармоїди, шукаєте дурня, та 
за мною ціле село стоїть горою!

На жаль, тато не знав, що ра-
дянська влада все дозволяє, але 
не прощає тим, хто не виконує 
її вказівок. Другого дня його ви-
кликали до сільради й учинили 
над ним розправу. Після лай-
ки й суперечок зачитали вирок 
за ігнорування розпоряджень 
місцевої влади та застосування 
фізичної сили, заарештували 
на два тижні. Усі ці дні батько 
сидів у районній в’язниці, де 
щодня над ним глумилися на-
глядачі, морили голодом. Коли 
він повернувся додому, то бабу-
ся стала йому дорікати:

– Сину, прошу тебе, будь 
стриманий перед комсомольця-
ми. Тепер їхня влада настала, 
що схочуть, те зроблять з нами. 

– Нехай мені, мамо, Бог про-
стить, та я не можу спокійно 
сприймати несправедливість. 
Те, що витворяють комсомоль-
ці, – це справжнє хамство. 

– Іване, Бог терпів і нам ве-
лів, – говорила з болем у серці 
моя бабуся, – краще мовчи – їх 
не переконаєш. Пам’ятай, що 
в тебе є дружина, діти, а їм по-
трібний батько.

Після татового арешту ві-
тряка забрали до ТСОЗу, тепер 
там працювали комсомольці. За 
помел зерна вони брали втричі 
більше, щодня пиячили, і люди 
стали їх боятися. А батька неза-
баром знову викликали до сіль-
ради, заарештували й відвезли 
до районної в’язниці в Тальне. 

Хтось нарадив матері взяти 
нас, дітей, піти до районного 
начальства й благати звільни-
ти тата з в’язниці. Я мав тоді 
п’ять років, моєму братикові 
було три. Мати запрягла коняч-
ку, узяла передачу, і ми поїха-
ли в Тальне. Тюрма містилася 
в невеликому будиночку, ми за-
йшли всередину. Батько сидів у 
замкненій кімнаті, і через ма-
леньке віконечко мати віддала 
йому передачу. Потім за велін-
ням матері я просунув у віко-
нечко руку. Тато обгорнув її сво-
єю широкою шорсткою долонею, 
а другою рукою гладив. Я від-
чував, як на мою долоню крапа-
ли його холодні сльози, як він 
цілував її, як поклав у неї яко-
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гось гостинця. Я не бачив батька, 
але добре чув, як він схлипував, 
плачучи, гомоніли голоси інших 
в’язнів, та з-поміж них вирізняв-
ся дрижачий татів голос:

– Сину мій, нехай тебе в 
цьому світі провадить Господь 
Бог і береже Пресвята Матінка 
Божа протягом усього життя, 
будь щасливий, не забувай сво-
го батька!

Можна тільки уявити собі, 
що він переживав, сидячи в не-
великій камері, де було щонай-
менше десять чоловіків. Біля 
дверей стояв суворий міліціо-
нер-наглядач, який перевіряв 
передачі. Маму до керівництва 
не допустили, і на її сльози ува-
ги ніхто не звертав, а один на-
чальник, вийшовши з кабінету, 
ще й пригрозив:

– Негайно забирай дітей і 
йди додому, бо заберемо їх до 
сирітського притулку, а тебе 
посадимо. Москва сльозам не 
вірить, зрозуміла?!

Ми поверталися возиком 
додому, їхали поволі, мати не 
підганяла коника, з нами не 
розмовляла й була зажурена. 
Ця зустріч мені запам’яталася 
на все життя. Хоч я був ма-
ленький, але відчув усю крив-
ду, яку заподіяла нам тодішня 
чужа влада.

Наступного дня був суд. 
Сільська рада подала відомос-
ті, що в батька був не вітровий 
млин, а великий водяний, що 

він жорстоко експлуатував ро-
бітників, які в нього працюва-
ли, і брав надмірну плату за 
помел зерна, крім цього, агі-
тував селян проти радянської 
влади й готував їх до повстан-
ня. Батько всі звинувачення 
на суді відкидав, спростовував 
і доводив, що це все наклепи 
його недругів. Але трійка за-
судила його як небезпечного 
злочинця, «ворога народу» до 
розстрілу. Пізніше «гуманна» 
влада змилувалась і замінила 
вирок на десять років позбав-
лення волі з перебуванням у 
далеких суворих таборах Пів-
ночі, де потрібна була невіль-
ницька робоча сила. Батька 
відіслали в Умань, а через де-
кілька днів п’ятдесятьох засу-
джених у товарному вагоні по-
везли в Архангельську область. 
До речі, тоді Уманська тюрма 
була великим постачальником 
безплатних робітників у ста-
лінські табори.

В’язнів завезли в необжиту 
тайгу й поселили в лісосіці, де 
ще лежав глибокий сніг, пере-
писали й всіх поділили на лісо-
заготівельні загони. Їхній табір 
заздалегідь огородили колю-
чим дротом. Після побудови 
бараків видали в’язням пилки, 
сокири, і вони почали заготов-
лювати деревину на експорт. 
Працювали під пильною охо-
роною солдатів. Що ж, державі 
були потрібні гроші.
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* * *
Після розправи над батьком 

настала черга мого дідуся – Іва-
на Мокійовича. Йому було за 
сімдесят, та на здоров’я він ніко-
ли не жалівся. Одного разу його 
викликали до сільської ради.

– Чому, діду, не сплатив по-
датку? – запитав голова.

– Якого податку? – здивував-
ся дідусь. – Я всі податки спла-
тив і маю на це квитанції. 

– А ти хіба не знаєш, що рі-
шенням сільської ради тебе, як 
куркуля, позбавлено права го-
лосу в громаді й за це треба було 
заплатити десять карбованців?

– А що воно таке, той голос? – 
не второпає дідусь.

– Це означає, що тобі й твоїй 
сім’ї заборонено ходити на збори 
й голосувати, і за це треба пла-
тити, – «розтлумачив» голова. – 
Ось, іди додому й принеси гроші.

– Боже, а це що за напасть? 
Гроші й тільки гроші знаєте зди-
рати, а де їх узяти? – не витри-
мав й обурився дід. – Як уже так, 
то заждіть півгодини, принесу. 

Бабуся, почувши про розмову 
з головою, занепокоїлася, ви-
тягнула останні гроші, і дідусь 
поніс їх до сільради. Мабуть, він 
там щось сказав, бо його зразу 
ж схопили комсомольці й запро-
торили до районної в’язниці, де 
недавно сидів батько. Коли про 
це дізналася бабуся, затужила 
за ним, дуже плакала, стогна-

ла, аж захворіла від усього цьо-
го. Мати, прибита горем, сиділа 
біля неї й тихо плакала. Ми з 
братиком дивились на них і та-
кож хотіли плакати. Здавалося, 
що сім’я летить у якусь страшну 
прірву. Через декілька днів ба-
буся оклигала, почала ходити, 
тож вирішила провідати нашо-
го дідуся й заодно передачу за-
нести. Діда знайшла в тюрем-
ній лікарні: накритий старим 
рядном, він лежав у коридорі на 
підлозі й дуже тяжко стогнав. 
Коли бабуся підійшла до ньо-
го, дідусь упізнав її й промовив 
хрипким голосом:

– Прошу Бога, щоб простив 
мені всі мої гріхи, а ти, Катери-
но, молися за мене, бо не знаю, 
чи доживу до завтра. Мене 
комсомольці сильно побили: 
повалили на підлогу, топта-
ли ногами, ко ́пали з усіх боків, 
стрибали на груди, на живіт, 
повідбивали всі нутрощі, аж 
поки не пішла кров носом і ро-
том. Я знепритомнів, тоді вони 
облили мене водою, витягли 
за ноги в коридор. «Здихай!» – 
сказали. Не знаю, що я їм та-
кого сказав, що вони на мене 
так обізлились. Один комсомо-
лець сказав, що радянський суд 
справедливий. А я відповів, що 
один Бог справедливий Суддя, 
і Він буде всіх нас справедливо 
судити на Страшному Суді: тебе 
і мене. Чи ще щось сказав, уже 
не пам’ятаю, можливо, це їм не 
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подобалось, але я говорив прав-
ду в очі, – тут він тяжко застог-
нав, почав кашляти, заплющив 
очі, і більше нічого бабуся від 
нього не чула.

Наступного ранку дідусь по-
мер. Бабуся зібрала останні ко-
пійки й попросила людей, щоб 
викопали яму на цвинтарі. Хо-
вали дідуся в закривавленій 
від тортур одежі, без труни, без 
священика, ніхто не молився. 
Трохи заспокоївшись, бабуся 
попросила трьох старших жі-
нок на вулиці разом тричі про-
читати над могилою чоловіка 
«Отче наш».

* * *
Це було в кінці березня. Од-

ного дня до нас прийшли ком-
сомольці – члени комісії. Один 
з них, старший, із цигаркою 
в зубах, сів за стіл, витягнув 

блокнота й почав переписувати 
все наше майно: меблі, постіль, 
подушки, рушники, білизну, 
посуд, глечики. Переписали 
все, що було в коморі, на гори-
щі, у погребі й у дворі. Бабусі 
й мамі пояснили, що гаслом 
вождя є «Соціалізм – це облік». 
Коли реєстр був готовий, вони 
змусили маму й бабусю розпи-
сатися на цих паперах, у яких 
ішлося про те, що все майно 
відтепер належить колгоспові 
й вони повинні віддати його до 
ТСОЗу. Тоді члени комісії нас 
залишили й пішли на обід, ра-
діючи з успіхів.

Другого дня до нас приїха-
ли ці ж комсомольці й солдати 
з гвинтівками. Вони вивели зі 
стайні коня, корову з телям, а 
з хати почали виносити одяг, 
подушки, посуд й інші речі, що 
були в списку. Мама й бабуся 
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плакали, намагалися крича-
ти, та даремно. Далі приїхала 
друга підвода, тепер почали 
вивозити з комори зерно, з по-
греба – картоплю, буряки й усе 
інше. Потім знову під’їхала під-
вода й активісти гребли все, що 
бачили, поки на дворищі не за-
лишилися самі будівлі. Обездо-
лені жінки не чинили ніякого 
опору, і комсомольці тішилися 
успіхом свого грабунку, викону-
ючи план побудови соціалізму. 
Активісти хотіли вислати маму 
й бабусю із села, але щось там 
у них не виходило, тож виріши-
ли тільки хату й всі будівлі від-
дати до колгоспу. До ранку ми 
мали залишити хату.

Мама з бабусею мусили шу-
кати квартиру, щоб десь жити, і 
просити продукти в сусідів, щоб 
не померти з голоду. Забравши 
мізерні пожитки, пішли ми в 
хату Петра Матковського, що 
стояла на краю села. Його також 
розкуркулили, але не виселили. 
Хата була під соломою, ми отри-
мали окрему кімнату, щоправда, 
у ній стояли тільки старий стіл і 
тапчан, тож треба було якось об-
живатися. Але все ж краще, ніж 
ночувати на вулиці.

А в нашому обійсті вже були 
нові господарі. Із хати зробили 
колгоспну комору, у дворі ре-
монтували вози, плуги й інший 
реманент, а клуню та решту 
споруд розібрали.

На початку квітня мати хо-
тіла відвідати своїх батьків у 
селі Колодистому й навіть ду-
мала залишити нас у дідуся з 
бабусею. Ми нічого не знали 
про те, що там відбувається, хоч 
нам було відомо, що їх також 
зарахували до куркулів, тож, 
очевидно, і на них чекала роз-
права. Мама попросила в сусі-
дів конячку, і ми возом поїхали 
в Колодисте. Та коли приїхали 
до садиби материних батьків, 
то побачили щось страшне, не-
мовби ураган пройшов: з хати 
знято цинкову покрівлю, вікон 
немає, усі будівлі розібрані, у 
дворі – купа глини, якісь хлопці 
знімають останні крокви, підво-
дами вивозять дерево. Мати за-
питала активістів:

– Що це ви робите, де батьки? 
Комсомольці, посміюючись, 

глузливо відповіли:
– Скоро тиждень буде, як твої 

батьки поїхали на Північ пасти 
білих ведмедів, а деревину за-
бираємо на будівництво корів-
ників. Приходь доїти корів.

У мами потекли сльози, і вона 
більше ні про що не питала. Тоді 
підійшла до сусідів, і вони роз-
казали все, що бачили здалека, 
бо близько нікого не підпускали.

– Солдати й комсомольці з 
гвинтівками оточили вашу гос-
подарку, усього годину твоїм 
батькам дали, щоб зібратися. 
Із собою дозволили взяти деякі 
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харчі на дорогу, зимову і літню 
одежу, постіль і необхідний по-
суд. Був шум, крик, собаки гав-
кали, корови мукали, а люди 
плакали – страшно на таке ди-
витися, хай Бог милує, – роз-
повідали сусіди. – Чотири сім’ї 
підводами вивозили із села на 
залізничну станцію Звениго-
родка, а там запихали їх у то-
варні вагони й ешелоном, як 
злочинців, повезли на далеку 
Північ. Якби хтось наважився 
втікати, застрелили б на місці.

Потім стало відомо, що ма-
миних батьків завезли в Ар-
хангельську область, у дрімучі 
ліси, де до всього затягнулась 
сувора зима з тридцятиградус-
ним морозом. Хто був слабший, 
загинув від холоду й голоду. 
Померли від переохолоджен-
ня бабуся Тетяна й дідусь Іван 
Макарович, але вижили їхні 
діти – Павло і Мотря. Дивуюся, 
для чого їх треба було везти так 
далеко, хіба щоб там заморози-
ти… А може, надіялися на ран-
ню весну, щоб швидше реалізу-
вати план вивезення деревини? 
Бог святий знає.

Мати, прибита новим горем, 
ще до вечора поверталася додо-
му, бо коняку позичила на один 
день. Треба було знову шукати 
продуктів, щоб себе й нас про-
годувати, тому вона вже наступ-
ного дня шукала роботу. Літо 
завжди минає швидко. Наста-
ли жнива, мати наймалась на 

будь-яку роботу, щоб заробити 
на харчі, а ми з бабусею йшли 
на поле збирати колоски. Їх роз-
тирали, зерно сушили на печі. 
Однак невдовзі почали орати 
поля, тож ми ходили на лан 
гречки й збирали китички в мі-
шечок.

Та от знову по хатах почали 
ходити комсомольці, вони за-
бирали все, що знаходили, не 
гребували навіть одягом, що су-
шився на печі. Мама сварилась, 
кричала, та це не допомагало – 
активісти робили свою брудну 
справу. Тому мати вирішила пе-
реселитись разом із нами в Ка-
теринопіль до бабусі Катерини. 
Вона надіялася, що там нас не 
зачіпатимуть і легше буде зна-
йти роботу.

А через рік продукти забира-
ли вже у всіх, не дивилися, чи 
то бідняк, чи багач – підмітали 
все, що очі бачили, прирікаючи 
людей на голодну смерть. Ось 
так відбувалася колективізація. 
Але побудоване на крові й сльо-
зах рано чи пізно розвалиться. 
Так сталося і з колгоспами, які 
створили на основі награбовано-
го добра, – нині від них залиши-
лися тільки спогади. Надіюся, 
що трагічні сторінки минулого 
чогось нас таки навчили й поді-
бне більше не повториться. 

Із розповіді письменника Василя 
БІЛОУСА записав о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ,

м. Вінниця, березень 2005 р. Б.
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

З МОЛИТВОЮ НА УСТАХ 
ТА ЛЮБОВ’Ю В СЕРЦI
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З 21 по 23 грудня 2018 р. Б. на запрошення ревнительки Тернопільського «Апостольства 
молитви» сестри Йоанни та настоятеля храму Архістратига Михаїла отця Ярослава Онищука 
місто з реколекційною місією вперше відвідав координатор «Апостольства» о. Терентій 
Довганюк (ЧСВВ).

У своїх проповідях він говорив про любов – до Бога, до Пресвятого Серця Христового, 
до ближніх, наголошуючи, що вона є нашою головною місією в цьому житті. Отець Терентій 
знайшов час і для спілкування з парафіянами, від нього ніби линуло світло, що наповнювало 
всіх любов’ю й умиротворенням.

Разом із координатором «Апостольства молитви» до Тернополя приїхав брат Корнилій, він 
привіз духовну літературу від видавництва «Місіонер». Люди надихалися Божим словом від бесід із 
братом Корнилієм, купували книжки, які, безсумнівно, є цінним придбанням, бо дають поживу і для 
розуму, і для душі.

Найбільш теплою й трепетною була зустріч о. Терентія з місцевою громадою «Апостольства 
молитви». Заснована вона 1994 року й на сьогодні налічує понад 100 членів. Цьогоріч до братства 
при храмі Архістратига Михаїла приєдналося 5 осіб, відбулась віднова посвяти. Ревнителька 
спільноти сестра Йоанна – мудрий, розважливий керівник. Вона дбає про благоустрій храму, 
організовує поїздки до святих місць, ініціює відвідування парафіян з колядою, велику увагу 
приділяє наданню моральної й матеріальної допомоги нужденним, хворим у психоневрологічній 
лікарні.

Тернопільська громада «Апостольства» постійно перебуває в молитві. Наприклад, 
останньої п’ятниці й неділі місяця всі її учасники прославляють Матір Божу Неустанної Помочі, 
а щочетверга здійснюють адорацію Євхаристійного Ісуса.

У спільноті панує тепла, доброзичлива атмосфера. Кожен готовий підтримати й підставити 
плече допомоги в скрутну хвилину.

«Апостольство молитви» при храмі Архістратига Михаїла, м. Тернопіль

СЛОВО ВДЯЧНОСТІ

Шановна редакціє часопису «Місіонар». Від імені 
парафіян церкви Святого Андрія Чину Святого Василія 
Великого у Львові хочу сердечно подякувати отцеві Павлу 
Долішному, провідникові нічного чування, за спільно 
проведені служби Божі й молитви.

Кожне чування відбувається змістовно, у молитвах і 
піснях, але особливим було те, що відбулося з 31 січня на 
1 лютого цього року. Отець Павло запросив до нас хористів 
з Червонограда і братчика-ченця Пахомія з гітарою. Усі 
парафіяни були приємно вражені їхнім виконанням пісень 
і молитов. Дякуємо, отче Павле, за Ваші старання для нас, 
парафіян, за безкровну жертву на прославу Господа Бога. 
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З теплом згадуємо ми й запрошених гостей. Дякуємо, дорогі, за чудове виконання 
співаних вервичок, за Хресну дорогу.

Нехай Господь Бог сторицею віддячить вам і зішле щедрі ласки на всі життєві 
потреби, а Матінка Божа береже вас під Своїм сильним покровом. Нехай упродовж 
усього життя вашими вірними супутниками будуть ВІРА, НАДІЯ і ЛЮБОВ!

Катерина ГОРАК, м. Львів

ПОДЯКА БОГОВІ 
ЗА ЛЮБЛЯЧИХ МАТЕРІВ

27 січня 2019 року Божого з нагоди 80-річчя матері двох синів-священиків 
п. Марії Довганюк з роду Гуцуляків із с. Воскресинці в Коломийській церкві Святого 
Йосафата відслужили подячну молитву за прожиті роки в часі вірного служіння 
Божій істині, коли греко-католицька церква була під забороною, боролася за 
виживання в підпіллі й відроджувалася в незалежній Україні. Як наголосили 
в проповіді панотці, пошанування заслуг п. Марії, її чеснот стосується всіх 
працьовитих, доброчесних, жертовних українських матерів.

Урочисту недільну службу Божу разом з настоятелем храму о. Володимиром 
Касіяном правили отці василіяни: син п. Марії о. Терентій Довганюк (ЧСВВ), 
о. Теодозій Янків (ЧСВВ), о. Корнилій Яремак (ЧСВВ), о. Рафаїл Стефурак (ЧСВВ). 

Отець Теодозій Янків (ЧСВВ), звертаючись до пані Марії та до всіх вірних зі 
словами повчання, любові, подяки сказав: «Дорога Мамо, уже з першої нашої 
зустрічі в Крехівському монастирі, коли я з глибокою повагою, зворушенням, 
любов’ю пригорнув Вас, як рідну неньку, відчув Вашу глибоку вроджену шляхетність, 
щиру відданість родині». Проповідник нагадав присутнім мирянам, що мама Марія 
виростила, виховала разом зі своїм чоловіком Іваном двох синів-священиків і все 
життя підтримувала й підтримує їхні добрі наміри, жертовне служіння українській 
громаді, церкві, Господу Богу. В особі скромної, милої, лагідної п. Марії отець 
Теодозій привітав, поблагословив усіх українських жінок-матерів, які є взірцем 
безкорисливої святої любові до дітей, сім’ї, родини...

Отець Корнилій Яремак у палкій проповіді до вірних розмірковував про те, як 
християнам удосконалюватись духовно, жити за Божими заповідями, прагнути до 
святості, до життя праведного, чесного, богоугодного. Він навів приклад, що навіть 
діти, які проходять катехизацію під проводом наставників-ченців, не насмілюються 
сказати, що повністю дотримуються, виконують, живуть за Божими заповідями, а 
що вже говорити про дорослих. Та щоденна духовна праця: молитва, піст, милостиня, 
любов до ближнього, любов до Господа Бога – допоможе праведним християнам 
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осягнути життя вічне в Царстві Отця 
Небесного. 

Отець Рафаїл Стефурак, наш земляк, 
уродженець села Сопова, щирий друг 
родини Довганюків, вітаючи маму 
Марію з 80-річчям, наголосив, що ця 
ніжна, делікатна, богомільна жінка, крім 
двох власних синів, виховала, вивела 
в люди названого сина – Сергія. Він 
працює, виховує з дружиною своїх дітей, 
навчається, прагне здобути вищу освіту 
й не забуває свою другу маму Марію.

Ще багато добрих слів вдячності, 
визнання, привітань лунало з уст 
священиків, друзів однодумців. Уже 
не вперше щиро вітав ювілярку 
о. Володимир Касіян. Розкішний букет 
живих квітів від членів «Апостольства 
молитви» їй вручила панна Тереза. 
Радісною, приємною звісткою для 
іменинниці й усіх присутніх були вітання, 
благословення з Вічного Міста від Папи 
Римського Франциска, а також владики 
Іринея Білика з папської базиліки Санта 
Марія Маджоре.

Старший син п. Марії, о. Василь, на святкування не потрапив – був на теренах Східної 
України, куди їздить з волонтерами, військовими капеланами, щоб духовно, морально, 
матеріально підтримати захисників України. О. Терентій за себе й брата дякував мамі 
за ласку, турботу, піклування, за гаряче любляче серце, за розуміння, довіру, любов. 
Він голубив неньку ніжним поглядом, осявав лагідною усмішкою, дарував квіти й 
скромно сказав, що цього пам’ятного святкового дня присвячує їй подячну службу 
Божу, молиться неї, рідну, найдорожчу, Господу Богу, щоб дав їй ще багато довгих 
щасливих років життя.

Після літургії духовні отці, родина, друзі зібралися на спільну трапезу за 
святковим столом, щоб розділити спогади про важкі і легкі, сумні і радісні прожиті 
роки, погомоніти, повеселитися, поділитись намірами на майбутнє, помріяти. 
Добрий приятель родини Довганюків, о. Олег Ткачук, парох греко-католицької 
громади с. Сопова, радісно, весело, емоційно привітав п. Марію з ювілеєм, побажав 
їй довгих щасливих, діяльних років життя в колі родини, друзів, які завжди готові 
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прийти на допомогу. Отець Рафаїл, який задля такої важливої події прибув з 
Києва, виконав декілька пісень. Дуже зворушливою, сердечною, емоційною була 
пісня про маму. Вона розчулила і ювілярку, і всіх гостей.

Милували слух звуки скрипки знаного майстра Івана Арсенича, лунала чарівна 
різдвяна коляда під супровід баяна та скрипки. Щиро вітали п. Марію бажані гості з 
Жовкви, Волі Висоцької, Саджавки, Сопова, Воскресінців, Коломиї. Душевні, ніжні, 
теплі слова підготувала для своєї старшої подруги-наставниці Марії добродійка 
Галина з Коломиї, яка керує хором церкви Святого Йосафата.

Глибоко зворушив присутніх вірш «Мамі» поета Івана Довганюка, на жаль уже 
покійного, у виконанні студентки музичного училища імені Дениса Січинського, 
талановитої панни Марії-Віталії Рєзнік:

Що є миліше за тебе, мамо?
Що є тепліше від твоїх рук?
Яка б не була на серці рана –

Твої обійми все зітруть.

Найбільше причарувала атмосфера свята: товариська, щира, сердечна. 
Кожний гість хотів потішити ювілярку, зробити щось приємне для мами Марії і для 
ближнього. Сама ж іменинниця, попри свою скромність, спокійну вдачу, схильність 
до роздумів на самоті, вразила жвавістю, веселістю, бажанням підтримати 
радісний, святковий настрій. Вона фотографувалася з усіма охочими, співала, 
колядувала, танцювала. Була, як завжди, сама собою в намірах, словах, вчинках.

Автор цих рядків наголосив, що багато людей провідує п. Марію, прагне з нею 
побесідувати, порадитися, просто побути в її товаристві, тому що ця мудра жінка, 
не маючи вищої освіти, має добре родинне, національне, релігійне виховання, 
вроджену культуру спілкування, сердечність, любов до ближнього, бажання 
творити добро. Її наміри, прагнення, поривання, мрії, слова відповідають ділам. Вона 
живе в гармонії, душевній злагоді сама із собою, з людьми, з навколишнім світом, 
з Богом. Її слова змістовні, живі, правдиві. Давно ми з дружиною Ганнусею не були 
на такій приємній гостині, у такому щирому, інтелігентному, духовному товаристві. Час 
минув дуже швидко. Але приємні враження, святковий настрій залишаться надовго. 
Отож ще раз сердечно вітаємо Вас, дорога Мамо Маріє, з 80-річчям, бажаємо 
від усіх нас: Ваших рідних, друзів, знайомих, які були з Вами цього незабутнього 
дня і які не змогли з якихось причин бути біля Вас, – щастя, радості, здоров’я, 
Божого благословення на довгі благі роки життя. З роси і води Вам, наша дорога 
Українська Мамо!

Зеновій ВИННИЧУК,
27 січня 2019 р. Б., с. Воскресинці – м. Коломия 

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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ВІДПОВІДІ НА ЗАГАДКУ «ЗОЛОТІ ДУМКИ СВЯТИХ», ОПУБЛІКОВАНУ В ЛЮТОМУ 2019 РОКУ:
А. Августин. Б. Бернард. В. Василій. Г. Григорій. Д. День. З. Золотоустий. Ж. Життя. І. Іван. К. Климен-
тій. Л. Любов. М. Мир. П. Проповідь. С. Синайський. Т. Тереза. Ц. Цариця. Ч. Час. Ш. Шептицький.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД «ЧУДЕСНА ЗІРКА», ОПУБЛІКОВАНИЙ У СІЧНІ 2019 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:
БЕЗПАЛЬКО Марія, м. Золочів, Львівська обл.
ПОГРАДА Леся, м. Коломия, Івано-Франківська обл.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАГАДКУ «ЗОЛОТІ ДУМКИ СВЯТИХ», ОПУБЛІКОВАНУ В ЛЮТОМУ 2019 РОКУ, НАДІСЛАЛА
ПЕЛЕШКО Катерина, м. Львів

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

ВІТАЄМО ОТЦЯ СТЕПАНА ГОРІНА 
З ЮВІЛЕЄМ!

8 лютого відзначив свій 60-літній ювілей отець Степан Горін. Із цією знаменною подією 
о. Степана вітають парафіяни с. Завадова.

Цього святкового дня дякуємо Богові за дар Вашого життя й служіння. Нехай добрий 
Господь щедро винагородить Вашу працю. Нехай Він буде Вашим човником, Любов – вітрилом, 
Надія – якорем! Дякуємо за багатолітню працю, за дружнє спілкування з парафіянами, за іскру 
добра в серці та очах, за відкритість до потреб ближніх.

Нехай Господь провадить Вас стежками Своєї безмірної любові, дарує все потрібне для 
щастя, а Пречиста Діва Марія тримає Вас під Своїм могутнім материнським покровом!

Многая літа!
З повагою і любов’ю – парафія с. Завадова Стрийського району, 

члени «Апостольства молитви», «Сім’ї Найсвятішого Серця Ісуса», «Матері в молитві» 
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ГОЛОВОЛОМКА «ВИБЕРІТЬ СЛОВО»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

Відповіді можете знайти в Євангелії від Йоана

1. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, – яку ж 
дасть вам Син Чоловічий, бо його … Отець назнаменував. 2. Третього ж дня … відбувалося в Кані 
Галилейській, і була там мати Ісусова. 3. … пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, – 
Ісус. 4. А жінка й каже до нього: «Бачу, пане, – … ти. 5. Був один недужий: … з Витанії, села Марії та її 
сестри Марти. 6. Промовив … до нього: «Іди, син твій живий». 7. І відповів їм Ісус, кажучи: «Істинно, 
істинно говорю вам: “Не може … нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й Отець те саме 
робить. Бо що той робить, те так само й Син робить”». 8. Добрий … життя своє за овець покладе. 
9. Отак мовив Ісус, а підвівши очі до неба, проказав: «Отче, прийшла …! Прослав свого Сина, щоб 
Син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом: дарувати життя ві-
чне тим, яких ти передав йому. 10. І дивувались юдеї, примовлявши: «Як він знає …, не вчившися». 
11. Ісус відрік їм у відповідь: «Зруйнуйте … цей, а я його за три дні поставлю. 12. Я і … – одно. 13. Хай 
не тривожиться … ваше! Віруйте в Бога, віруйте й у мене. 14. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї 
кошари. Я і їх мушу привести, і вчують вони мій …, – і буде одне стадо й один пастир! 15. «Чоловік, 
що Ісусом звуть його, споготовив …, очі мені помастив та й мовив: “Піди до Силоаму, вмийся”. Я пі-
шов, умився – і прозрів». 16. Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти – Син Божий, ти – … Ізраїлів». 
17. Народ же озвавсь до нього: «З закону ми чули, що … повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що 
Син Чоловічий має бути піднесений? Хто це такий – отой Син Чоловічий?». 18. Ісус же їм: «Я – … 
життя. Хто приходить до мене  – не голодуватиме; хто в мене вірує  – не матиме спраги ніколи. 
19. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: «Я – … світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, 
а матиме світло життя». 20. Ісус у відповідь сказав до неї: «Була б ти відала про … Божий, і – хто той, 
що каже тобі: “Дай мені напитися”, – то попросила б сама в нього, а він дав би тобі води живої».
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БОРЕЦЬ ХРИСТА
(Святовасиліївське наслідування Христа)

Святий  Василій  Великий  
Книжка «Борець Христа» містить уривки різних творів нашого отця – 

Василія Великого, що є зверненням святого до своїх духовних дітей.
Читаючи ці твори, кожен може відчути, ніби автор звертається безпосе-

редньо до нього, й отримати добру пораду, настанову, підтримку. 

Формат 8,5х12,5 мм, 208 с.

ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ
Ієром. Йосиф Будай, ЧСВВ
Повчання ченця о. Йосифа Будая (ЧСВВ) про важливість покликання лю-

дини до доброти. Автор дає поради щодо того, як розвивати в собі цю чес-
ноту, як не збайдужіти, не зчерствіти серцем, а щодня сяяти душею, робити 
щось хороше, навіть у дрібних буденних справах. Книжка містить багато 
життєвих прикладів, які спонукають до роздумів та заохочують стати про-
менем Божої любові для інших людей.

Формат 130х200 мм, 824 с.

ВЕЧІРНЯ ТА УТРЕНЯ 
НА БУДНІ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Збірник усіх богослужбових частин вечірні та утрені на будні Великого 

посту містить: стихири великопісної Тріоді, загальні служби Святих, догмати 
Октоїха, читання, прокимени, тропарі та календар.

Формат 145х200, 264 с.



7 квітня 2019 року

Проща вірних УГКЦ
до собору Святої Софії в Києві


