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ЗМІСТ

ЩАСТЯ – ПОРУЧ!
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри! Усі ми в житті 

хочемо одного – бути щасливими. Як герої п’єси Метерлінка, 
шукаємо свого синього птаха. Однак часто заблукуємо, панікуємо, 
обманюємося, і зрештою з’являється думка, що все було марно й 
щастя – це міф. Тут варто зупинитися й замислитися: чи справді 
щастя – це щось недосяжне? Можливо, варто роззирнутися, щоб 
помітити, що синій птах давно сидить у вас на плечі? Наполегливе, 
маніакальне вистежування щастя схоже на спробу добігти до 
горизонту: що ближче ми, то далі воно. Це виснажує, спустошує, 
позбавляє мети в житті. Особливо вразливі до цього молоді люди. 
Вони насамперед потребують духовного супроводу й молитви. 
Сьогодні панує культура споживацтва й культ матеріальних благ, 
навколо багато спокус, і протистояти їм дуже важко. Незріле 
серце – легка мішень для зла, тому за кожне ми повинні боротися. 

Травневий «Місіонар» присвячений саме темі щастя й 
молоді. Чому люди, які пережили репресії, війни, катастрофи, 
цінують кожну мить, а ми, маючи доступ до різних благ, не 
можемо вдовольнитися? Чи існує універсальний рецепт щастя? 
Як допомогти молоді впоратися зі спокусами й викликами, які 
ставить перед нею життя?

Відповіді на ці питання можна знайти в апостольському 
напоумленні Папи Франциска Christus vivit, у якому Понтифік говорить 
про гострі проблеми молоді й закликає до духовного супроводу й 
ревної молитви за неї. Про причини людської нещасливості цікаво й 
з легкою іронією пише психолог Мирон Шкробут. Його поради прості: 
навчіться цінувати те, що маєте; мрійте, але цілі перед собою ставте 
реальні; не зациклюйтеся на минулому й не бійтеся майбутнього – 
просто живіть і тіштеся тут і зараз.

Друзі, пам’ятаймо: у справі віднайдення радості неможливо 
обійтися без допомоги найбільшої нашої заступниці – Діви Марії. 
У травні ми молимося маївки до Неї й просимо про покровительство 
й особливу опіку. А Вона ніколи не залишає наші прохання без 
відповіді. Нехай ця істина сповнює нас надією й підживлює нашу 
віру. Благословенного всім травня! 
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Ось Серце, що так полюбило нас...
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О Божественне Серце Ісуса! У злу-
ці з тим наміром, з яким Ти на 
землі віддавав славу Богові й тепер 
щоденно віддаєш у пресвятій тайні 
євхаристії, жертвую Тобі через Не-
порочне Серце Пречистої Діви Марії 
всі свої молитви, справи, слова, дум-
ки й витривалість у терпіннях сьо-
годнішнього дня як винагороду за всі 
зневаги, образи і кривди, завдані Тобі.

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

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

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

Святий архангеле Михаїле, свя-
тий Миколаю, святий Володими-
ре, святий Йосафате, заступники 
України, моліть Бога за нас!

ІСУСОВОГО СЕРЦЯ
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НАМІР «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» НА ТРАВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб церква в Африці через діяльність її членів стала заквас-
кою єдності між народами та знаком надії для цього континенту.

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

ПОКРОВИТЕЛЬ У ЧЕРВНІ:
СВЯТИЙ ІВАН ПАВЛО ІІ 
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

Папу Івана Павла ІІ (1920–
2005) проголошено святим 
16 жовтня 2018 р., рівно через 
36 років після обрання його Рим-
ським архієреєм.

У посланні Mulieris dignitatem 
Папа назвав ХХ століття «епо-
хою жіночого генія». Однією з 
ключових проблем, якими пе-
реймався Іван Павло ІІ, була 
гідність жінки, її місце у світі 
та в житті церкви. Можна було 
б закинути йому, що він нібито 
піддався впливові секулярного 
суспільства, захопленого ідеями 
фемінізму, але причини такої 
небайдужості Понтифіка лежать 
у зовсім іншій площині – насам-
перед у його глибокій побожнос-
ті до Діви Марії. Мати Кароля 
Войтили, Емілія, померла, коли 
йому було лише вісім років, і він 
через усе життя проніс у серці 
тугу за нею, за її ласкою. Імовір-
но, саме передчасна смерть зем-
ної матері привела Кароля під 
особливу опіку Матері Небесної. 
Ставши єпископом, він додав до 
свого герба блакитний колір – 
символ Діви Марії – та першу лі-
теру Її імені. Сам Іван Павло ІІ 
казав: «Шанування Божої Мате-
рі – це не лише форма побожнос-
ті або благочестя, це певна пози-
ція, ставлення до жінки».

Він не поділяв радикальних 
ідей фемінізму й до кінця жит-
тя залишався вірним прихиль-
ником незмінності католицько-
го вчення як у цьому питанні, 
так і в інших моральних та со-

ціальних сферах. Водночас Іван 
Павло ІІ розумів, як виникають 
такі рухи, і вважав їх реакцією 
на брак поваги до жінки в су-
часному суспільстві. «За часів 
мого дитинства жінку, а особли-
во жінку-матір, шанували біль-
ше», – бідкався Святійший отець.

Івана Павла ІІ часто нази-
вають Папою-революціонером, 
який приніс у церкву дух рівно-
правності обох статей. Часто це 
використовують як інструмент 
для маніпуляцій у дискусіях 
щодо необхідності так звано-
го «жіночого священства». Тому 
важливо розділяти поняття й 
усвідомлювати, що Папа не мав 
на увазі абсолютну рівність у 
всьому, адже чоловік і жінка, 
згідно з Божим задумом, різні за 
своєю природою і фізично, і пси-
хологічно. Іван Павло ІІ говорив 
про рівність гідності та про осо-
бливе покликання кожної статі, 
про унікальну місію жінки у світі.

У посланні до Всесвітнього 
дня миру 1995 року він закликав 
жінок бути свідками, посланни-
цями й наставницями миру в 
стосунках між людьми й поколін-
нями, у сім’ї, у культурному, со-
ціальному та політичному жит-
ті, насамперед у контексті воєн і 
конфліктів. А в «Листі до жінок» 
Святійший отець подякував ма-
терям, дружинам, донькам, ро-
бітницям і черницям за їхні місії 
у світі, засудивши всяку форму 
насильства щодо них. 
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

НАМІРИ ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» НА ЧЕРВЕНЬ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ: щоб священики скромністю й покірністю свого життя активно 
служили найбіднішим.

ЦІННІСТЬ, ЯКУ МОЖЕ МАТИ БІДНІСТЬ

«Не забувай про бідних!» – з та-
ким братнім побажанням карди-
нал Клаудіо Гуммес звернувся до 
свого приятеля, кардинала Хорхе 
Маріо Берґольйо, коли під час 
підрахунку голосів на конклаві 
стало очевидно, що обрано ново-
го Єпископа Риму й Наступника 
святого Петра. Папа Франциск 
не забув цього прохання. Навіть 
більше – турботу про нужденних 
він визначив пріоритетом своєї ді-

яльності. Ми помічаємо це в його 
проповідях і в житті загалом.

Папа вважає, що бідність ра-
нить людську гідність, тому з нею 
потрібно боротися. Як і в будь-
якій війні, щоб одержати пере-
могу, необхідно якомога більше 
дізнатися про супротивника. 
Убогість можна пізнати, тільки 
опинившись сам на сам із нею. 
Варто раз подивитися в обличчя 
голодних дітей, змарнілих від 
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недоїдання дорослих, варто по-
чути їхні історії, і вони вже не за-
будуться. Це наш виклик, і ми по-
винні бути готові прийняти його.

Понтифік навчає, що «не 
можна говорити про бідність як 
про абстрактне поняття», тому 
що це явище є «плоттю убогого 
Христа, яка присутня в голодній 
дитині, у хворому, у несправед-
ливих соціальних структурах». 
Тож коли Святійший отець за-
кликає охочих побачити Ісусове 
обличчя шукати його саме там, 
то зрозуміло, що він має на увазі 
конкретних людей у конкретних 
ситуаціях. І це не просто слова: 
Папа сам зустрічався з нужден-
ними й знає, що таке межа й за-
межжя бідності.

Тоді, коли багато людей мріє 
про жменю крупи і чисту воду, 
так звані «суспільства добробуту» 
марнують продовольство, що ціл-
ком справедливо можна вважати 
гріхом. Звертаючи увагу світової 
спільноти до цієї проблеми, Папа 
не добирає слів і стверджує, що 
викинутий у смітник шматок хлі-
ба вкрадений у голодного бідня-
ка. Святійший отець стає речни-
ком тих, хто позбавлений голосу, 
нагадуючи нам, часто неуважним 
і зануреним у власні проблеми, 
про існування великої кількості 
людей, які взагалі нічого не ма-
ють. Його запрошення перевіри-
ти правдивість панівних ідеалів 
й орієнтирів у світлі тотальної 
нужди спонукає нас переосмис-
лити свій стиль життя.

Так Папа Франциск допо-
магає нам відкрити бідність як 
цінність. В одному зі своїх ви-
ступів перед молоддю він за-
кликав: «Не дозвольте, щоб дух 
добробуту, який зрештою робить 
людину нічим, украв у вас на-
дію! Ви повинні робити ставку 
на високі ідеали». І справді, коли 
життєві цінності та рішення 
ґрунтуються на Христі, тоді гро-
ші втрачають свою важливість, 
перестають бути метою, мрією, 
тоді з’являється розуміння, що 
справжнє щастя – це можливість 
ділитися з тими, хто обділений 
якимись благами, дарувати своє 
тепло іншим. Фальшивий образ 
успішної людини, сформований 
у споживацькому суспільстві, по-
винен поступитися місцем істин-
ному – це лик милосердної любо-
ві, отриманої від Бога й відданої 
навколишнім.

Зрештою, наставлення убо-
гості, обране з любові, має своє 
«активне» обличчя – це солідар-
ність з найслабшими та робота 
над утвердженням справедли-
вості для всіх. Тут потрібно бути 
уважним, щоб не піти за ідеоло-
гічними мріями, які насправді 
не допомагають справі чи навіть 
шкодять їй. Явище бідності, за 
словами Папи, кличе нас бути сі-
ячами надії. Водночас ми самі по-
винні мати її в собі й пам’ятати: 
виклик солідарності полягає в 
тому, щоб прагнути зробити щось 
добре для інших і здійснити це 
бажання. 

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»
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18 ТРАВНЯ 2019 р. Б.

1200–1400 год.  Реєстрація учасників прощі.
(Відповідальний: соцій Крехівського новіціяту
впрп. о. Іван Петришак, ЧСВВ).

1400 год. Процесійний хід до джерела, водосвяття.
(Відповідальний: соцій Крехівського новіціяту
впрп. о. Іван Петришак, ЧСВВ).

1600 год. хресна дорога горою Побійною.
(Відповідальний: магістр Крехівського новіціяту 
впрп. о. др. Августин Стрижик, ЧСВВ; співають студенти-
семінаристи Василіянської семінарії з Брюховичів: 
бр. Стефан Дуда, ЧСВВ; бр. Христофор Кушпіт, ЧСВВ; 
бр. Мирон Балог, ЧСВВ; бр. Методій Рицар, ЧСВВ).

1945 год. Урочисте винесення чудотворної ікони 
св. Миколая на відпустову площу.

2000 год. велика вечірня з литією.
(Очолює і відповідальний о. Дам’ян Кастран, ЧСВВ;
співають студенти-семінаристи Василянської 
семінарії з Брюховичів: бр. Стефан Дуда, ЧСВВ; 
бр. Христофор Кушпіт, ЧСВВ; бр. Мирон Балог, ЧСВВ; 
бр. Методій Рицар, ЧСВВ).

2130–2330 год.  Перша частина чувань для молоді 
та всіх учасників прощі.

(Відповідальний: ігумен Кристинопільський 
впрп. о. Ігнатій Москалюк, ЧСВВ).

19 ТРАВНЯ 2019 р. Б.
0000 год. Божественна літургія на відпустовій площі.
(Служить: о. Йосафат Фітель, ЧСВВ, 
співає хор семінаристів).

0130–0530 год. Друга частина чувань для молоді 
та всіх учасників прощі на відпустовій площі.

(Відповідальний: духівник Бучацького колегіуму 
впрп. о. Йосафат Фітель, ЧСВВ).

0130–0530 год. Друга частина чувань для всіх 
учасників прощі в храмі Преображення Господнього. 

(Відповідальний:  координатор «Апостольства 
молитви» о. Терентій Довганюк, ЧСВВ).

0600 год. Божественна літургія в храмі Преобра-
ження Господнього.

(Відповідальний: координатор «Апостольства 
молитви» о. Терентій Довганюк, ЧСВВ; 
співає хор семінаристів ВІФБС).

0800 год.  утреня.
(Відповідальний: Тома Кушка, ЧСВВ; співають 
студенти-семінаристи Василіянської семінарії 
з Брюховичів: бр. Стефан Дуда, ЧСВВ; бр. Христофор 
Кушпіт, ЧСВВ; бр. Мирон Балог, ЧСВВ; 
бр. Методій Рицар, ЧСВВ).

0930 год.  Молебень до святого Миколая: вислу-
жені ігумени крехівські: о. Др. Теодозій Янків, ЧСВВ, 
о. Дам’ян Кастран, ЧСВВ, вл. Василій Тучапець, ЧСВВ, 
о. Тома Кушка, ЧСВВ, о. Юстин Кучер, ЧСВВ, о. Панте-
леймон Саламаха, ЧСВВ, о. Атанасій Євуш, ЧСВВ.

(Відповідальний за хід церемонії, процесії з вл. 
Володимиром Ющаком, ЧСВВ, єпископами, 
священиками; за приготування проскомидії та 
причастя священиків і вірних – 
о. Веніамин Чернега, ЧСВВ).

1100 год.  Архієрейська Божественна літургія, яку 
очолить преосвященний єпископ Володимир Ющак, 
ЧСВВ (єпарх Вроцлавсько-Ґданський УГКЦ).

(Співає парафіяльний хор Крехівського монастиря 
під орудою впрп. о. Василя Богдана Мендруня, ЧСВВ.

З вл. Володимиром Ющаком, ЧСВВ, співслужать єписко-
пи, гості з Риму, з-за кордону, протоігумени, ігумени, вислу-
жені ігумени крехівські, декани, окремо запрошені священики).

Papuga.ltd@gmail.com

ПРОГРАМА СВЯТКУВАНЬ 
КРЕХІВСЬКОГО ВІДПУСТУ

18–19.05.2019 р. Б.
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ОДНУ З ВУЛИЦЬ ДРОГОБИЧА 
НАЗВАЛИ НА ЧЕСТЬ ВАСИЛІЯНИНА 
СОФРОНА ЯЦИКІВА

Вулицю, яка розміщена в 
новозбудованому кварталі індивідуальних 
забудов у районі вул. Паркової, назвали 
іменем ієромонаха Софрона Яциківа. 
Відповідне рішення ухвалили на сесії 
Дрогобицької міської ради в понеділок, 
11 березня.

Ієромонах Софроній (Симеон) Яциків 
(ЧСВВ) народився 8 березня 1944 року в 
с. Мости Городоцького району. Таїнство 
хрещення та миропомазання прийняв у храмі 
Святого архістратига Михаїла с. Мости.

Вічні монаші обіти у Василіянському 
чині склав 3 жовтня 1976 року. Відтак 
навчався в підпільній семінарії у Львові. 
Священицькі свячення прийняв з рук 
владики Софрона Дмитерка 27 жовтня 
1991 року.

Опісля отець Софрон був призначений 
на служіння в Дрогобич, до зруйнованих 
натоді храму й монастиря Святих 
апостолів Петра і Павла. Варто додати, що 
разом з ігуменом о. Лаврентієм Івасечком 
він працював над відновленням споруд.

Упродовж 1992–2014 рр. ієромонах 
Софрон виконував душпастирське 
служіння в парафії Вознесіння 
Господнього м. Дрогобича, був капеланом 
Дрогобицької міськрайонної «Просвіти», 
постійно працював зі студентською 
молоддю в коледжах міста. Упродовж 
багатьох років щонеділі в ефірі ТРК 
«Алсет», а також у передачах радіо 
«Франкова земля» звучали його проповіді.

У Дрогобичі отець поринув у 
просвітницьку та душпастирську 
діяльність: викладав християнську 
етику в місцевих навчальних закладах, 
співпрацював із громадськими 
організаціями.

Тоді виникла потреба засновувати нову 
парафію й будувати церкву. Стараннями 
о. Софрона, за підтримки громади 
Дрогобича й отців василіян постав храм 
Вознесіння Господнього. Парафія під 
проводом доброго пастиря розквітала: тут 
розпочалася катехизація, було створено 
«Апостольство молитви», «Марійську 
дружину», проводили реколекції та прощі.

Отець Софрон (Симеон) Яциків помер 
25 вересня 2014 року в м. Дрогобичі 
на 71-му році життя, 47-му чернечого 
покликання, 23-му священнослужіння. 
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Відбулася урочиста академія 
про о. Севастіяна Сабола, ЧСВВ, 
та Карпатську Україну
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15–17 березня 2019 р. у Хусті та 
Ужгороді (Закарпатська область) 
відбувалася урочиста академія «Бог 
і Україна», присвячена о. Севастіяну 
(Зореславу) Саболу (ЧСВВ) та 80-й 
річниці Карпатської України. 

Академію організували отці 
василіяни провінції Святого Миколая 
в Україні спільно з Інститутом історії 
церкви УКУ. До події приєдналися 
й ченці з Брюховицького монастиря 
Святого Йосифа.

Розпочав захід секретар провінції 
Святого Миколая о. Франциск 
Онисько (ЧСВВ), який у своєму слові 
підкреслив, що о. Севастіян Сабол 

є для нас великим об’єднавчим 
символом правдивої любові до рідної 
землі й українського народу, що 
випливала з його глибокої віри в Бога. 
Цю любов він виявляв через різні 
служіння протягом усього життя.

Опісля були репрезентовані 
доповіді:

О. Севастіян Сабол, ЧСВВ: 
василіянин, поет, історик 
(о. Єронім Грім (ЧСВВ) ліценціат 
з історії церкви, віце-ректор з 
навчання Василіянського інституту 
філософсько-богословських студій).

Зореслав: Поезія як Чин (Наталія 
Ребрик, кандидат філологічних 
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наук, доцент кафедри культури та 
соціально-гуманітарних дисциплін, 
проректор Закарпатської академії 
мистецтв).

Василіянський чин і церква в 
Карпатській Україні (Володимир 
Мороз, кандидат історичних наук, 
науковий співробітник Інституту 
історії церкви УКУ).

Роль священика в житті 
захисників Вітчизни (о. Полікарп 
Марцелюк (ЧСВВ) ліценціат з історії 
церкви, голова місії Постуляційного 
центру беатифікації УГКЦ).

Не менш оригінальною була 
дискусійна частина академії та 
висловлені публічні думки і спогади 
про ієромонаха Севастіяна і 
захисників Карпатської України.

Музичний супровід заходу в Хусті 
забезпечили артисти Закарпатського 

обласного театру драми та комедії 
(музичний керівник – Марія 
Волошин). Артисти також озвучували 
найвідоміші поезії о. Севастіяна 
Сабола. В Ужгороді музичні 
твори виконував хор «Базілеус» з 
м. Мукачева (музичний керівник – 
Маріанна Човрій).

Також у рамах заходу відбулося 
покладення квітів до пам’ятного 
знака о. Августину Волошину та 
захисникам Карпатської України 
на Красному Полі. Завершилась 
урочиста академія Божественною 
літургією в Мукачівському 
Василіянському монастирі.

Один з організаторів конференції, 
о. Франциск Онисько (ЧСВВ), зазначив, 
що о. Севастіян Сабол назавжди 
залишиться символом вірності і 
закоханості в Бога і Україну. 
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 ЗНАМЕННА ПОДІЯ: 
ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
ЄПИСКОПСТВА 
О. СВЯТОСЛАВА 
ШЕВЧУКА
7 квітня 2009 року, у день праз-

ника Благовіщення Пресвятої Бо-
городиці, у соборі Святого Юра 
у Львові відбулася архієрейська 
хіротонія владики Святослава 
Шевчука. Тоді він став єпископом-
помічником єпархії Покрова Пре-
святої Марії в Буенос-Айресі.

Рішення про призначення отця 
доктора Святослава Шевчука, рек-
тора Львівської духовної семінарії 
Святого Духа, єпископом-помічни-
ком єпархії УГКЦ в Аргентині та про 
надання йому титулярного престо-
лу Castra di Galba, було оприлюдне-
но 14 січня 2009 року.

Чин архієрейської хіротонії роз-
почався 6 квітня з архієрейського 
найменування. Наступного дня в 
залюдненому храмі відбулася хіро-
тонія. Для її здійснення до Львова 
прибули Блаженнійший Любомир, 
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тодішній глава Української греко-католицької церкви, тодішні апостольський 
нунцій в Україні архієпископ Іван Юркович та апостольський нунцій у Грузії 
архієпископ Клавдіо Гуджеротті, вісімнадцятеро владик УГКЦ з України та з-за 
кордону, владики римо-католицької церкви в Україні, священики та миряни.

Головним святителем був владика Ігор Возьняк, архієпископ Львів-
ський, а співсвятителями  – владика Михаїл Микицей, єпарх єпархії По-
крова Пресвятої Марії в Буенос-Айресі, та владика Юліян Вороновський, 
єпарх Самбірсько-Дрогобицький. У храмі залунало величаве «Аксіос».

У проповіді Блаженнійший Любомир говорив про копіткий процес ви-
бору нового єпископа та про важливий момент у цьому ділі – згоду обра-
ного. Тут очевидні паралелі з подією Благовіщення, коли архангел Гавриїл 
сповістив Богородицю про зачаття й народження Сина Божого. Блажен-
нійший Любомир пояснив, у чому полягають ці аналогії: «Тоді всі небесні 
сили очікували на Її згоду. Мабуть, і вірні нашої церкви в Аргентині, коли 
я запитував о. Святослава про його згоду прийняти вибір нашого Сино-
ду, очікували, що він відповість. А о. Святослав сказав мені, що якщо така 
Божа воля, то він її радо приймає». На завершення літургії архієпископ Іван 
Юркович прочитав листа-благословення Святійшого отця Бенедикта XVI.

Відтак із словом подяки до присутніх звернувся владика Святослав. 
Він, усвідомлюючи велику відповідальність за здійснення покладеного 
на нього завдання, просив присутніх про молитовну підтримку, а після 
літургії уділив усім своє перше архієрейське благословення.

 CHRISTUS VIVIT. ПІДСУМОК 
АПОСТОЛЬСЬКОГО НАПОУМЛЕННЯ 
ПАПИ ФРАНЦИСКА ПРО МОЛОДЬ
У вівторок, 2 квітня 2019 р., у 14-ту річницю відходу до вічності святого 

Івана Павла ІІ, у Ватикані оприлюднено апостольське напоумлення Папи 
Франциска Christus vivit, підготовлене за підсумком XV Звичайної асамб-
леї Синоду єпископів на тему «Молодь, віра і розпізнавання покликання». 
Подія відбувалася від 3 до 27 жовтня 2018 р.

Документ підписано 25 березня 2019 р. в санктуарії Святого Дому в Ло-
рето. Він має 299 пунктів і 9 розділів. У своїй роботі Папа черпав натхнен-
ня «з багатства роздумів і діалогів» молодіжного Синоду, що відбувався 
у Ватикані в жовтні 2018 року. На початку Christus vivit сказано: «Христос 
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живе. Він – наша надія та найпрекрасніша молодість цього світу. Усе, до 
чого Він доторкається, стає молодим, новим, наповнюється життям. Тому 
перші слова, з якими хочу звернутися до кожної молодої людини: Він живе 
й хоче, щоб ти жив!».

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ: 
«ЩО БОЖЕ СЛОВО КАЖЕ ПРО МОЛОДЬ?»
У першому розділі Святійший отець нагадує, що на ігнорування думки 

й інтересів молодих людей «Бог дивиться іншими очима». Як доказ цього 
він наводить переконливі приклади, зокрема говорить про такі постаті 



17WWW.MISIONAR.IN.UA

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

зі Старого Завіту, як Йосиф, Гедеон, Самуїл, Давид, Соломон і Єремія, про 
юну служницю Наамана та про Рут.

Переходячи до Нового Завіту, Папа пише, що Ісус, «відвіку молодий, 
прагне подарувати нам завжди юне серце». На його переконання, Ісусові 
не подобалося, «що дорослі зневажливо дивляться на молодших чи дес-
потично примушують їх служити». Для Нього «вік не був привілеєм, і якщо 
хтось молодший, то це не означало, що він вартував менше». Святійший 
отець стверджує: «Не треба розкаюватися за те, що витратили свою моло-
дість на те, щоб бути добрими, розкривати серце Господу, жити інакше».

ДРУГИЙ РОЗДІЛ:  «ІСУС ХРИСТОС ЗАВЖДИ МОЛОДИЙ»
У другому розділі Папа розглядає тему молодості Ісуса й зупиняєть-

ся насамперед на євангельській розповіді про Нього в повному підліт-
ковому віці, «коли Він повернувся з батьками до Назарета після того, як 
вони Його загубили та знайшли в храмі». За словами Святійшого отця, 
ми не повинні уявляти собі, що Ісус був «самотнім підлітком чи юна-
ком, який думав лише про себе самого». «Його взаємини з людьми були 
стосунками юнака, який поділяв усе життя родини, добре інтегрова-
ної» в громаду, так що ніхто не вважав Його «дивним чи відокремленим 
від інших юнаків». Ці аспекти Ісусового життя не можна ігнорувати в 
юнацькому душпастирстві, щоб «не створювати проекти, що ізолюють 
молодь від сім’ї та світу чи перетворюють її на відокремлену та захи-
щену від найменшої інфекції меншину», але такі, які «зміцнюють, су-
проводжують та спрямовують до зустрічі з іншими, до великодушного 
служіння, до місії».

Звертаючись до юнаків і дівчат, глава католицької церкви зазначає: «Ісус 
не освітлює вас здалеку чи ззовні, але з позиції власної молодості, яку Він 
поділяє з вами». Перебуваючи поряд з Ним, можемо «пити зі справжньо-
го джерела, що підтримує наші мрії, проекти, наші великі ідеали», запро-
поновані нам життям, «яке варто прожити». «Господь, – додає Святійший 
отець, – кличе нас запалювати зорі в ночі інших молодих людей».

Далі Папа пише про молодість церкви, заохочуючи молити Господа 
Бога, щоб звільнив її «від тих, хто хоче постарити її, зафіксувати в минуло-
му, загальмувати, знерухомити». «Просімо також, – додає він, – визволити 
від іншої спокуси: вважати, що церква є молодою, бо піддається всьому, 
що їй пропонує світ, вірити, що вона оновлюється через те, що приховує 
своє послання та маскується серед інших. Ні. Вона молода тоді, коли є 
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сама собою, коли черпає нову силу з Божого слова, євхаристії, з щоденної 
присутності Христа та сили Його Духа».

Члени церкви, за словами Святійшого отця, не повинні бути «дивними 
типами», але водночас ми повинні мати мужність «бути іншими, виявляти 
відмінні мрії, які не пропонує цей світ, свідчити красу великодушності, слу-
жіння, чистоти, сили, прощення, вірності своєму покликанню, молитви, 
боротьби за справедливість і спільне добро, любові до бідних і дружніх 
суспільних стосунків». 

Папа визнає, що є молоді люди, які вважають присутність церкви у своє-
му житті «обтяжливою і навіть дражливою». Таке ставлення не безпідстав-
не. Його спричинюють скандали, непідготовленість служителів, пасивна 
роль, відведена молоді в лоні громади, труднощі в доведенні доктриналь-
них і етичних позицій. Понтифік уважає, що церква повинна насамперед 
відображати Ісуса Христа, а не зосереджуватися на собі, іноді їй потрібно 
повернути смирення та «просто вислухати, визнати: у тому, що говорять 
інші, є світло, яке може допомогти краще відкривати Євангеліє».

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ:  «ВИ – БОЖЕ ТЕПЕРІШНЄ»
«Ми не можемо обмежуватися ствердженням, що молодь  – майбут-

нє світу, бо вона  – це також і теперішнє»,  – зазначає Святійший отець у 
третьому розділі. Потрібно вислуховувати її, хоча й переважає тенденція 
давати «заздалегідь приготовані відповіді та рецепти». «Сьогодні ми, до-
рослі, схильні складати перелік вад молоді… Яким може бути результат 
такого підходу? Дедалі більша віддаленість», – пише він, указуючи на те, 
що той, хто покликаний бути батьком, пастирем і провідником для молоді, 
повинен вміти «знаходити стежки там, де інші бачать лише стіни, уміти роз-
пізнавати можливості там, де інші бачать лише небезпеки». Не потрібно 
також вдаватись до узагальнень, бо «існує розмаїття молодіжних світів».

Розглядаючи умови, у яких живе молодь, Папа згадує про юнаків і ді-
вчат, які перебувають на територіях, де точиться війна, про експлуатова-
них і викрадених, проданих у рабство, жертв зґвалтувань. Молоді люди 
також стають об’єктами ідеологізації та маніпуляцій, їх використовують як 
ударну силу для того, щоб нищити, залякувати чи висміювати інших. А най-
гірше те, що чимало з них перетворюється на індивідуалістів, неприязних 
та недовірливих до всіх, стаючи, таким чином, знаряддям реалізації планів 
різних злочинних сил. Не бракує тих, які страждають від різних форм мар-
гіналізації та суспільного неприйняття. Святійший отець не забуває про 
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підліткову вагітність і лихо абортів, про поширення ВІЛ та різних залеж-
ностей, про становище дітей вулиці.

«Не можемо бути церквою, яка не плаче перед обличчям цих трагедій 
її найменших дітей. Ми ніколи не повинні звикати до цього… Найгірше, 
що можемо зробити, – це застосовувати рецепт світського духа, що поля-
гає в знечулюванні молоді за допомогою інших новин, відвертання уваги 
банальностями»,  – наголошує Папа, заохочуючи юнаків і дівчат плакати 
разом з ровесниками, яким ведеться гірше, ніж їм. 

Роздумуючи над прагненнями, ранами та пошуками молоді, Понтифік 
звертає увагу на те, що «у світі, який зосереджений тільки на сексуальнос-
ті, важко зберігати належні стосунки з власним тілом і спокійно пережи-
вати почуттєві взаємини». Через це статеву етику часто сприймають без 
розуміння, а церкву – як «простір осуду».
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Святійший отець також пише про проблему сексуальних зловживань 
щодо неповнолітніх. Він складає подяку тим, хто наважується викривати за-
знане зло, і нагадує, що, на щастя, священики, забруднені цими жахливими 
вчинками, не становлять більшості. Він також просить юнаків і дівчат, які ба-
чать священика, що ризикує збочити з правильного шляху, мати мужність 
нагадати йому про зобов’язання, узяті перед Богом та Його людом.

Однак зловживання не єдиний гріх церкви – їх багато, і вони «безжа-
лісно проступають у зморшках на тисячолітньому обличчі нашої Матері», 
яка, однак, не вдається до «пластичної хірургії». Він також нагадує, що не 
гоже покидати матір, коли вона поранена. Тяжкі хвилини можуть стати для 
молоді «нагодою провести реформи епохального масштабу».

Роздумуючи про загрози молоді, Понтифік згадує про «цифрове се-
редовище», яке здатне «полегшити передавання незалежної інформа-
ції» і спілкування загалом. Але воно є також простором «самотності, 
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маніпуляцій, визискування та насильства», може викликати залежність і по-
ступову втрату контакту з реальністю. Поширюються нові форми насильства, 
наприклад цькування в мережі, інтернет є каналом поширення порнографії, 
азартних ігор. Не варто забувати про те, що в цифровому світі існують замкну-
ті системи поширення неправдивої інформації, розпалювання ненависті. 
Це загрожує репутації людей і «стосується також церкви та її пастирів».

Далі глава католицької церкви пише про мігрантів, указуючи, що серед 
них багато молоді. Особливу тривогу церкви викликають ті, хто втікає від 
війн, насильства й переслідувань, від злиднів та природних катастроф, 
спричинених кліматичними змінами. Є й такі, кого приваблює західна 
культура, і вони, маючи нереалістичні сподівання, ризикують серйозно 
розчаруватися. Насправді ж у деяких країнах прибуття мігрантів викликає 
паніку, яку часто розпалюють і використовують з політичною метою.

Наступник святого Петра наголошує, що з усіх темних і болючих ситуа-
цій «існує вихід». Тож не треба забувати про благу вістку, даровану велико-
днього ранку. Не треба дозволяти викрасти надію та радість, але пряму-
вати до великої мети святості. «Бути молодими не означає лише шукати 
минущі приємності та поверховий успіх. Щоби молодість змогла досягну-
ти своїх цілей на дорозі твого життя, вона повинна стати періодом велико-
душного дарування», – нагадує Папа юнакам і дівчатам, а тих, які почува-
ються «слабкими, утомленими», закликає просити в Ісуса дару оновлення. 
А оскільки «дуже важко» боротися проти спокус диявола та егоїстичного 
світу самостійно, потрібна спільнота.

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ: 
«ВЕЛИКЕ ЗВІЩЕННЯ ДЛЯ ВСІЄЇ МОЛОДІ»
Усім юнакам і дівчатам Папа звіщає три великі істини.
Перша: «Бог – це любов. Бог тебе любить, ніколи в цьому не сумнівайся».
Друга істина: «Христос тебе спасає». Святійший отець закликає не за-

бувати, що Ісус «прощає сімдесят разів по сім». Він любить нас та спасає, бо 
«лише те, що любиться, може бути спасенним», а Господня любов більша 
від усіх наших суперечностей та слабкостей. Його прощення та спасіння 
не є чимось, що ми купили чи повинні здобути власними силами, бо «Він 
прощає та визволяє нас безкорисливо».

Третя істина: «Він – живий». Не треба про це забувати, бо ми можемо 
сприймати Ісуса лише як «добрий приклад з минулого, як спогад», як Того, 
«Хто спас нас дві тисячі років тому». Але якщо Він живий, це є запорукою 
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того, що «добро має силу прокласти шлях у нашому житті». Потрібно при-
пинити скаржитися та звернутися до Ісуса, бо «з Ним завжди можемо ди-
витися вперед».

П’ЯТИЙ РОЗДІЛ:  «ДОРОГИ МОЛОДІ»
«Божа любов і наші стосунки з живим Христом не заважають нам мрі-

яти, не вимагають звузити наші горизонти. Навпаки, ця любов спонукує 
нас, стимулює та спрямовує до кращого та прекраснішого життя. Слово 
“неспокій” спільне для багатьох прагнень молодих сердець», – пише Папа 
в п’ятому розділі. Тривога є сильним ворогом, «вона спонукає піддати-
ся». Святійший отець нагадує, що «найпрекрасніші мрії здобувають через 
надію, терпеливість і старанність, відмовляючись від поспіху». Водночас 
не треба боятися ризикнути чи помилитися.

«Ти не пізнаєш повноти буття молодим, якщо… не живеш дружбою з 
Ісусом», – наголошує Папа й заохочує спілкуватися з Христом на молитві, 
ділитися з Ним найпотаємнішим. «Не позбавляй свою молодість цієї друж-
би», – закликає він, додаючи, що це стане запорукою «прекрасного досві-
ду знати, що тебе завжди хтось супроводить», як учнів з Емауса.

Роздумуючи про зростання та прямування до зрілості, Святійший отець 
указує, що важливо дбати про духовний розвиток, «шукати Господа та збе-
рігати Його слово», підтримувати «злуку» з Ісусом, бо неможливо зростати 
в щасті та святості» лише власними силами. Також і дорослі повинні дозріва-
ти, ніколи не втрачаючи цінностей молодості. Зростати означає «зберігати 
й підтримувати найцінніші речі, які тобі дарує молодість, але водночас бути 
відкритими на очищення всього, що не є добрим». «Нагадую тобі, однак, – 
додає він, – що не будеш святим та реалізованим, копіюючи інших, ти пови-
нен сам відкривати себе та розвивати власний спосіб бути святим».

Понтифік закликає до братерства, не зациклюватися на своїх проблемах, 
поранених почуттях, не нарікати на незручності. У спільноті легше пережи-
вати важкі моменти, перемагати спокуси. Водночас Святійший отець засте-
рігає перед небезпекою «замкнутися в малих групах», зокрема й через те, 
що група може перетворитися на «продовження власного я». Покликанням 
мирянина є насамперед любов у сім’ї, соціальне й політичне милосердя.

«Соціальна активність і безпосередній контакт з бідними є фундамен-
тальною нагодою для відкриття чи поглиблення віри та розпізнавання 
власного покликання». Підтвердження цього бачимо в активній парафі-
яльній та іншій громадській діяльності молоді.
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За словами Наступника святого Петра, молоді люди покликані бути 
«сміливими місіонерами», власним життям повсюди свідчачи Євангеліє, 
що означає не тільки «говорити про істину, але жити нею». Він заохочує 
«прямувати проти течії» та пам’ятати, що «Євангеліє призначене для всіх, а 
не лише для декого». І не варто сподіватися, що «місія буде легкою».

ШОСТИЙ РОЗДІЛ:  «УКОРІНЕНА МОЛОДЬ»
Святійший отець зазначає, що йому боляче бачити, як дехто пропонує 

молоді будувати майбутнє без коріння, «ніби світ розпочинається відте-
пер». Маніпулятори також пропагують культ молодості й зневаги до всьо-
го, що не є нею. Хто служить йому, неминуче деградує. Отож потрібно 
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стерегтися легковажності й не плутати красу з молодістю, не піддаватися 
на спокуси цього світу, який пропонує легший шлях, райське майбутнє, 
стверджує, що існує духовність без Бога. Це стирає культурну й релігійну 
ідентичність людей і спрощує механізм маніпулювання ними.

У цьому контексті Святійший отець указує на величезне значення спіл-
кування юнацтва зі старшим поколінням, яке допомагає молоді відкрива-
ти живе багатство минулого. Це не означає, що «треба погоджуватися з 
усім сказаним», ідеться про те, що потрібно «бути відкритим для прийман-
ня мудрості, що передається з покоління в покоління».
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СЬОМИЙ РОЗДІЛ:  «ДУШПАСТИРСТВО МОЛОДІ»
У сьомому розділі глава католицької церкви роздумує над молодіж-

ним душпастирством. Зокрема, він звертає увагу на глибокі суспільні та 
культурні зміни, через які молодь «у звичних структурах часто не зна-
ходить відповідей на свої тривоги, потреби, проблеми та рани». Він на-
голошує, що самі ж юнаки та дівчата є «дійовими особами молодіжного 
душпастирства, супроводженими та керованими, але вільними в тому, 
щоб сміливо й креативно знаходити нові шляхи». Ця сфера душпастир-
ства повинна бути гнучкою.

За словами Папи, молодіжне душпастирство не може не бути сино-
дальним, тобто таким, що «прямує вперед разом». Воно передбачає дві 
великі напрямні для дії: шукання та зростання. Щодо першого, то Понти-
фік вірить у спроможність молоді «знаходити привабливі шляхи для за-
охочення», тож важливо, щоб юнаки й дівчата «знайшли в собі мужність 
сіяти перше звіщення в родючій землі, якою є серце іншої молодої лю-
дини». Потрібно віддавати перевагу «граматиці близькості та мові без-
корисливої любові», а не прозелітизмові.

Говорячи про зростання, Наступник святого Петра наголошує на 
тому, що кожен проект формування повинен містити «доктринальне 
й моральне формування», але також «бути зосередженим» на керигмі, 
тобто на «основоположному досвіді зустрічі з Богом через Христа, що 
помер і воскрес», та на зростанні «в братній любові, спільнотному житті 
та служінні». Молодіжне душпастирство повинно передбачати нагоди, 
що допомагають «оновлювати та поглиблювати особистий досвід Божої 
любові та живого Ісуса Христа», допомагаючи молоді «жити як брати й 
сестри, взаємно допомагати одне одному, творити спільноту, служити ін-
шим, бути близькими до вбогих». Папа заохочує церковні інституції ста-
вати середовищем довіри для молоді, куди кожен зможе вільно прийти 
й отримати допомогу.

Пишучи про «душпастирство освітніх інституцій», Папа стверджує, що 
школи «терміново потребують самокритики». Він зазначає, що «існують 
деякі католицькі школи, які, здається, організовані тільки для того, щоб 
зберегти наявне», а «карикатурним вираженням» цієї тенденції є «шко-
ла, яка перетворилася на “бункер”, що захищає від “зовнішніх” помилок». 
Коли молода людина виходить, то бачить «нездоланні розходження» 
між тим, чого її навчали, та світом, у якому доводиться жити. Натомість 
«найбільша радість вихователя» полягає в тому, щоб бачити, як учень 



№ 5 (311)26 МІСІОНАР  ТРАВЕНЬ  2019

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

розвивається в «сильну особистість». Духовне формування є невідділь-
ним від культурного, а серед сфер душпастирського розвитку Папа нази-
ває мистецтво, спорт та діяльність на захист створіння.

Святійший отець стверджує, що молодіжне душпастирство має діяти 
в популярному вимірі. Це означає, що юнакам і дівчатам, які вірують і які 
є природними лідерами, потрібно створювати умови для того, щоб вони 
могли вести за собою, і зменшити тиск і контроль щодо них, натомість – 
супроводжувати й допомагати. Коли розраховуємо на «асептичне, чисте, 
наповнене абстрактними ідеями, далеке від світу й захищене від усякої 
плями» молодіжне душпастирство, то, за словам Папи, звужуємо значен-
ня Євангелія, робимо його прісним, незрозумілим, далеким, придатним 
тільки для певної еліти. Тож він заохочує бути «церквою з відчиненими 
дверима».

Молоді люди потребують визнання й пошанування їхньої свободи, але 
так само їм потрібен супровід дорослих, зокрема сім’ї та громади. Це озна-
чає, що на юнацтво треба дивитися «із розумінням, повагою та любов’ю, а 
не з осудом, вимагаючи досконалості, яка не відповідає вікові». У цьому кон-
тексті потрібно зауважити, що для супроводу молодих бракує досвідчених 
людей, а деякі представниці прекрасної статі зізнаються, що їм не вистачає в 
церкві «жіночих постатей, на які можна орієнтуватися». Ось як молодь опи-
сує риси, які сподівається побачити в людях, які їх супроводжують: це пови-
нен бути вірний християнин, заанґажований у церкві та у світі, він повинен 
постійно прямувати до святості, не осуджувати, а піклуватися, вислухову-
вати потреби, ввічливо відповідати та вміти визнавати власні обмеження. 
«Першочергову важливість має вміння визнавати себе людьми, які можуть 
помилятися, не досконалими, але прощеними грішниками», а також уміти 
прямувати вперед разом з молоддю, шануючи її свободу.

ВОСЬМИЙ РОЗДІЛ:  «ПОКЛИКАННЯ»
«Надзвичайно важливо розпізнати та відкрити, що насамперед Ісус 

хоче дружби від кожної молодої людини», – наголошує Святійший отець у 
восьмому розділі, присвяченому темі покликання, яке, за його словами, є 
закликом до місіонерського служіння іншим, оскільки «наше життя на зем-
лі досягає свого сповнення, коли перетворюється в пожертвування». Щоб 
здійснити покликання, необхідно розвивати все те, чим ми є. «Не йдеться 
про те, щоб вигадувати себе, створювати з нічого, але відкривати себе в 
Божому світлі, дбати про розквіт власного життя». Оте «бути для інших» у 
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житті кожної молодої людини зазвичай пов’язане з двома «фундаменталь-
ними вимірами», якими є «створення нової сім’ї та праця».

Папа пише, що «молодь відчуває сильне покликання до любові та мріє 
зустріти правильну особу для того, щоб сформувати сім’ю», а тому нагадує, 
що святе таїнство подружжя «огортає цю любов Божою благодаттю». Бог 
створив статевість, вона є Його даром, а тому для нас не існує «жодних 
табу». Він дав її нам для того, щоб любити і народжувати життя, а «справ-
жня любов є пристрасною». Хоч зростання кількості розлучень може «за-
вдати молоді великих страждань та спричинює кризу ідентичності», іно-
ді вони змушені взяти на себе «тягар відповідальності, непропорційний 
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їхньому вікові», Святійший отець підкреслює: «Варто робити ставку на ко-
ристь сім’ї, у ній знайдете найкращі спонуки для зростання».

У своїх повчаннях Папа закликає молодих людей «не сподіватися на те, 
що вдасться жити без роботи й залежати від допомоги інших». Праця є 
частиною «сенсу життя на цій землі, є дорогою дозрівання та особистої 
самореалізації». Водночас Понтифік акцентує на проблемі безробіття мо-
лоді, яку «політика повинна розглядати як першочергову проблему». «Це 
правда, – звертається Святійший отець до юнацтва, – що ти не можеш жити 
без праці й іноді доводиться погоджуватися на те, що знайдеш, але ніколи 
не зрікайся своїх мрій, ніколи остаточно не закопуй своє покликання».

Розділ завершується роздумами про «покликання до особливого посвя-
чення». Папа наголошує, що в процесі розпізнавання покликання «не потріб-
но відкидати можливість посвятитися Богові»: «Будь певен, що якщо розпіз-
наєш Боже покликання й підеш за ним, то це дасть повноту твоєму життю».

ДЕВ’ЯТИЙ РОЗДІЛ:  «РОЗПІЗНАВАННЯ»
В останньому розділі Святійший отець нагадує, що «без мудрості роз-

пізнавання легко можемо перетворитися на маріонеток тимчасових тен-
денцій». Її вираженням є старання, спрямовані на усвідомлення свого по-
кликання, що вимагає «місця самотності та тиші», бо йдеться про «дуже 
особисте рішення, яке ніхто не може зробити замість нас».

Ті, хто допомагає юнакам і дівчатам у розпізнанні, повинні мати три 
вияви чутливості. Насамперед це уважність до особи, уміння «вислухати 
того, хто вручає нам себе самого у своїх словах». Наступний вияв полягає 
в розпізнаванні «правильного орієнтира для того, щоб відрізняти благо-
дать від спокуси». Третій же вияв – це «слухання спонук, які інший відчуває 
“попереду”», стараючись зрозуміти, «куди він насправді прагне прямува-
ти», щоб у відповідну хвилину «зникнути», дозволивши людині йти тим 
шляхом, який вона відкрила.

Апостольське напоумлення закінчується побажанням Папи: «Дорогі 
юнаки й дівчата, буду радий бачити, як ви біжите вперед швидше від по-
вільних і боязких. Біжіть, приваблені тим дуже любим Обличчям, яке адо-
руємо в пресвятій євхаристії та розпізнаємо в тілі стражденного брата чи 
сестри… Церква потребує вашого пориву, вашої чуйності, вашої віри… 
А коли прибудете туди, куди ми ще не дійшли, наберіться терпеливості, 
щоб нас дочекатися».

Джерело: vaticannews.va
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ВІРА Й КУЛЬТУРА

МІСІЯ – ПИСАТИ
ПРО ВАЖЛИВЕ

– Отче Климентію, чому 
Ви обрали саме цю тему 
для своєї книжки?

– Є дуже багато факторів, 
але можна виокремити кілька 
головних. По-перше, я сам був 
учасником тих подій: ще з кін-
ця 70-х малим хлопцем з бать-
ками ходив уночі на богослу-
жіння, які відправляли таємно 
по хатах, а то й на лісових га-
лявинах, полях чи цвинтарях. 
По-друге, це мій священний 
обв’язок перед отцями, з яки-
ми жив і спілкувався у 90-х рр. 
і яких сьогодні вже немає з 
нами. А по-третє, часи підпілля 
УГКЦ становлять важливу сто-
рінку нашої героїчної історії, і 
вона повинна бути розказана 
всьому світові.

Служіння отців в умовах 
заборон та переслідувань, ба-
гаторічного атеїстичного ваку-

уму було для людей духовною 
опорою. Священики підпіль-
ної УГКЦ не обирали собі цієї 
важкої дороги – вони стали 
жертвами страшних обставин, 
та попри все, навіть віддаючи 
життя, знали заради чого.

Як сказав Папа Пій ХІІ: 
«Теперішні часи вимагають 
більше оборонців пером, ніж 
проповідників». Тому потрібно 
вивчати свою історію й доноси-
ти правду про неї людям. Ми 
народ, який упродовж віків 
не могли змести з рідної зем-
лі ніякі смерчі, який до загину 
відстоював своє право жити у 
своєму краї.

На духовній карті України 
неважко побачити ті місця, де ві-
рні збиралися на богослужіння, 
тому що святинь, які діяли, було 
мало. Пригадаймо поле душпас-
тирської діяльності: мільйони 

Книжка «Чернеча офіра Христові й Вітчизні» про під-
пілля отців василіян у радянський період удостоєна ви-
сокого визнання. У березні її автор, о. Климентій Стасів 
(ЧСВВ), став лауреатом Всеукраїнської літературної 
премії імені Зореслава. Вручать нагороду в травні, під 
час книжкового фестивалю в Закарпатті.



№ 5 (311)30 МІСІОНАР  ТРАВЕНЬ  2019

ВІРА Й КУЛЬТУРА

людей, величезні віддалі й об-
межена кількість священиків. 
Людям іноді важко повірити, 
що в таких умовах вдалося 
зберегти віру. 

– Що спонукало Вас до 
такого ретельного дослі-
дження підпілля?

– Відповідальність перед 
тими, хто жив і служив за 
тих нелегких часів; захоплен-
ня духовними постатями, які 
мужньо витерпіли всі тяготи, 
що випали на їхню долю; вдяч-
ність за тих новітніх апостолів 
української землі… Також від-

чуття, що я можу і хочу це зро-
бити саме тепер, коли визріла 
думка, виспіло серце, не поки-
дало бажання. Багато різних 
проектів я відклав на пізніше, 
щоб спочатку закінчити цей, 
який мав бути виданий ще в 
90-х, коли була жива більшість 
отців, що служили в підпіллі.

– На якого читача орієн-
тована ця книжка?

– Я не визначав меж чи-
тацької аудиторії й не прагнув 
задовольнити чиїсь літератур-
ні смаки. Це не бізнес-проект, 
мета якого – забезпечити при-
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буток. Це пізнавальне, духо-
вне видання, ідейне, якщо 
хочете, тож його потенційних 
читачів можна визначити за 
критерієм байдужості / небай-
дужості до історії свого наро-
ду. Саме для тих, кому не все 
одно, і написана моя книжка. 
Вона адресована насамперед 
тим, хто був у підпіллі, а та-
кож тим, хто жив без Бога, але 
згодом усвідомив своє заблу-
кання. У ній поєднано минуле 
й сучасне, реальне й уявне, ду-
ховне й матеріальне. Як писав 
свого часу Володимир Винни-
ченко: «Читати українську іс-
торію треба з бромом…». Генії 
завжди відходять у безсмертя, 
а пігмеї духу зникають, летять 
за вітром.

– Як довго Ви працювали 
над проектом?

– Цю роботу важко втисну-
ти в конкретні часові рамки, 
бо матеріал накопичувався 
по краплині ще з дитинства. 
Власне, це не зовсім матері-
ал – спогади, відчуття, факти, 
які після систематизування 
й оброблення стали основою 
книжки. Я й гадки не мав, що 
колись усе, що зафіксувала 
дитяча пам’ять, стане текстом, 
ляже на сторінки, сховається 
під обкладинкою.

Крім власних спогадів, я за-
писував історії багатьох лю-
дей, насамперед родичів от-
ців, що працювали в підпіллі 
й уже відійшли в засвіти, із 
живими свідками тих подій, я 
перегорнув сотні сторінок кни-
жок, архівних справ… Скільки 
часу на це пішло? Багато. Але 
результат того вартий. Це що-
денник пам’яті, місток з мину-
лого в теперішнє, урок для нас 
і для прийдешніх поколінь. Це 
називається живою історією.

– Сьогодні Ви, мабуть, 
працюєте над новим ше-
девром? Якщо так, то що це 
за твір?

– Не мені судити, шедевр це 
буде чи ні. Висновок зроблять 
читачі. Я просто роблю свою 
справу: продовжую працюва-
ти над різними видавничими 
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проектами, передовсім тими, 
що висвітлюють тему підпілля 
УГКЦ. Нова книжка задумана 
як життєпис отців та братів ва-
силіян, яких згадано наприкінці 
«Чернечої офіри Христові й Ві-
тчизні». Їх там понад двісті осіб. 

Пишу про чернече та свяще-
ницьке життя отців у радян-
ський період та в епоху відро-
дження. Їхні життєві шляхи 
були складними, драматични-
ми, а часом і трагічними, але 
вони намагалися попри все про-
вадити служіння. Усі вони під-
твердили своє свідчення жерт-
вою свободи, здоров’я, життя.

Сьогодні, пишучи про васи-
ліянське чернецтво, що пере-
жило темряву катакомб, ми 
віддаємо йому належну честь 
і шану. Вони наші герої, му-
ченики, що не пошкодували 
власної крові заради любові 
до Ісуса. Ця любов є фунда-
ментом теперішньої церкви, з 
неї постає і її майбутнє. Мож-
на тільки уявити, скільки 
добра ці отці могли посіяти, 
якби їм дали волю, якби не 
загнали в катакомби, не заку-
вали в кайданки, не заслали 
в табори, не вбили… А скіль-
ки їх, зранених, але незлам-
них, жило поміж нас, служило 
нам... Не маємо права забути! 
Тому я продовжую розкрива-

ти цю тему, продовжую сту-
кати в серця людей. Надіюся, 
недаремно.

– Чи цілком реалізова-
ний авторський задум у 
«Чернечій офірі Христові й 
Вітчизні»? Чи плануєте пи-
сати продовження?

– Задум цієї книжки втіле-
ний повністю. Але якби я на-
писав її в 90-х, то вона була б 
набагато більшою за обсягом. 
Та тоді я ще не був готовий…

Варто зазначити, що одне ви-
дання не може розкрити тему 
переслідувань УГКЦ, навіть 
якщо матиме понад 500 сторі-
нок. Одна людина теж не впо-
рається із цим завданням – по-
трібен цілий інститут.

Постать кожного отця, який 
жив і служив у підпіллі, заслу-
говує на окреме біографічне 
дослідження. А ще було б до-
бре написати книжку про ми-
рян, які виявили надзвичай-
ну активність та сміливість за 
часів підпілля, адже без них 
неможливо було проводити 
богослужіння. Але поки що це 
просто добрі наміри… 

Зоряна ГУМНИЦЬКА

Інтерв’ю було опубліковано:
Відродження № 10 (2283). – 

14 березня 2019. – Жовква. – С. 5.
Вісник № 11 (1193). – 

21 березня 2019. – Червоноград. – С. 5. 
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БАТЬКИ
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ АБЕТКИ

Кирило (християнське ім’я 
Костянтин), якого називали Фі-
лософом, народився 827 року в 
місті Солуні. Він був молодшим 
сином грецького воєначальни-
ка Лева. З дитинства відзна-
чався розумом та винятковою 
пам’яттю. Прочитавши твори 

Григорія Богослова, захопився 
теологією. Талановитого юнака 
запросили жити в царському 
палаці, де його виховували ра-
зом з малолітнім імператором 
Михайлом III. Із царевичем 
він вивчав граматику, ариф-
метику, музику, астрономію, 

24 травня вшановуємо рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, 
просвітителів, учителів слов’янських.
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філософію, риторику, христи-
янське богослов’я. Викладали 
ці дисципліни видатні тогочас-
ні вчені. Кирило досяг значних 
успіхів і завжди перемагав у 
християнських диспутах.

Подальше життя він присвя-
тив Богові і разом із братом Мефо-
дієм жив у монастирі. Під час мі-
сіонерських подорожей, зокрема 
до Херсонеса, вони навернули до 
християнства багатьох язичників.

Коли 862 року моравський 
князь Ростислав попросив ім-
ператора Михайла прислати до 
нього духовних осіб для проповід-
ування, то вибір припав на братів 
Кирила і Мефодія, які володіли 
багатьма мовами. Саме тоді вони 
створили слов’янську абетку та 
почали перекладати Святе Пись-
мо і богослужбові книги.

Спочатку це викликало супро-
тив, нерозуміння й здивування 
багатьох представників вищо-
го духівництва, які вважали, що 
Книгу Книг можна читати лише 
трьома мовами: єврейською, ла-
тинською і грецькою. Але Папа 
Римський Адріан II підтримав 
новаторство братів, схвалив їхню 
подвижницьку працю. Справді, 
Святе Письмо має бути загально-
доступним, бо всі ми рівні перед 
Господом.

869 року Кирило важко захво-
рів і 27 лютого помер. Виявляючи 
велику пошану Кирилові, римля-
ни поховали його в усипальні, а 
потім на прохання Мефодія пе-

ренесли прах до собору Святого 
Климента, і, за переказами, біля 
мощей просвітителя відбувалися 
дива зцілення хворих.

Кирило залишив у спадок на-
щадкам багато промов, перекла-
дів, літературно-богословських 
праць. Удвох із Мефодієм вони 
створили своєрідну «перекладаць-
ку школу», яка мала багатьох по-
слідовників.

Слов’янська абетка (кирили-
ця) стала ширитися Руссю (звісно, 
у вузьких колах) ще до прийнят-
тя християнства завдяки місіо-
нерам з півдня. Як правописна 
норма вона була остаточно впро-
ваджена після хрещення Русі 988 
року, насамперед для перекладу 
та переписування богослужбо-
вих книг, а згодом і створення 
оригінальних давньоруських лі-
тописів. Але в народі і навіть се-
ред представників княжих родів, 
бояр ще довго використовували 
руську глаголицю.

Видатний громадський та 
культурний діяч Галичини другої 
половини XIX століття Кость Гор-
баль чи не вперше запропонував, 
замість кирилиці, запровадити 
латинський правопис. Переко-
нував, що для української мови 
оптимальним є його «чеський ва-
ріант». Це питання дискусійне й 
тепер. Чи готове до цього наше 
суспільство?.. 

Тарас ЛЕХМАН, журналіст
м. Червоноград
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Храм Успіння 
Божої Матері в Люрді

Золотоверхий храм Успіння 
Божої Матері, історія якого тісно 
пов’язана з особою о. Василя При-
йми, розташований у Люрді, на 
вулиці України (rue de l’Ukraine). 
Сама назва вулиці є свідченням 
прихильності французької влади 
до українців у період будівництва 
святині, що тепер привертає увагу 
паломників з різних країн.

Зведений 1982 року за пожерт-
ви емігрантів, храм є символом 
перемоги християнської України 
над радянським режимом і яскра-

вою демонстрацією солідарності та 
єдності її синів і дочок у вільному 
світі. Ініціатором його побудови 
був Патріарх Йосип Сліпий. Най-
більших зусиль до реалізації цього 
задуму доклав священик Василь 
Прийма із села Бачева Львівської 
області, йому допомагали о. Павло 
Когут з Маквілера, о. Ярослав Са-
лєвич з Ліона та інші.

Тоді як о. Василь Прийма роз-
силав листи, особисто закликав 
наших діаспорян складати по-
жертви на побудову храму, УГКЦ 
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в Україні була в підпіллі, тому її 
вірні не мали можливості приєд-
натися до збору коштів. Проте їхня 
тиха жертва була голосом, який 
промовляв найголосніше. Вони по-
чали приїжджати до Люрда вже 
після виходу УГКЦ з підпілля.

Українці діаспори з радістю 
відгукнулися на заклики о. Ва-
силя Прийми стосовно збору ко-
штів на будівництво храму. Імена 
жертводавців записані золотими 
і срібними буквами на мармуро-
вих плитах у павільйоні пошани 
і пам’яті на цокольному повер-
сі підмурків церкви. Архітектор 
Мирослав Німців безплатно роз-
робив проект храму, а також по-
дарував дві тисячі доларів на його 
будівництво. Професор академії 
прикладних мистецтв з Крако-
ва Юрій Новосільський розписав 
церкву, а митець Петро Холодний 
виготовив іконостас. 

Урочисте освячення храму 
відбулося в суботу, 28 серпня 
1982 року. Літургію очолив ви-
сокопреосвященнійший Ми-
рослав-Іван Любачівський (на-
тоді – архієпископ-кoaд’ютор 
Блаженнійшого Пат ріарха Йо-
сипа Сліпого). За сприяння вла-
дики Бориса Гудзяка (18 люто-
го 2019 року Святійший отець 
Франциск призначив його митро-
политом і архієпископом Філа-
дельфійської митрополії Україн-
ської греко-католицької церкви 
в Сполучених Штатах Америки) 
з 11 по 18 березня 2018 року на 
конференції французьких єпис-
копів при храмі Успіння Божої 

Матері в Люрді вперше відбувся 
пленер українських іконописців та 
виставка сучасних українських ікон.

Цілий рік храм відвідують ти-
сячі прочан. При ньому відкри-
то дім паломника, і 2018 року 
сестри служебниці з провінції 
Співстраждання Матері Божої в 
Україні активно долучилися до 
служіння в ньому. Окрім мирян, 
вони приймають єпископів та свя-
щеників. У травні відбувається 
міжнародна проща військовиків, 
до якої долучаються також наші 
співвітчизники, а в кінці жовтня 
в Люрді збирається національна 
проща українців, у якій беруть 
участь вірні УГКЦ зі священика-
ми. (Інформацію щодо дати цьо-
горічної національної прощі ди-
віться на сайті єпархії ugcc.fr)

Храм Успіння Божої Матері 
східного обряду в Люрді – єдиний 
духовний центр українського на-
роду. У ньому відбуваються бого-
служіння, тут усім охочим можна 
сповідатися, отримати святу тай-
ну хрещення, миропомазання, 
єлеопомазання та шлюбу.

2019 рік проголошений у Люр-
ді роком Святої Бернадети, якій 
вісімнадцять разів об’являлася 
Мати Божа. Мільйони прочан з 
усього світу прибувають сюди, щоб 
відвідати знаменне місце та оми-
тися у святій воді. Запрошуємо від-
відати Люрд й український храм 
Успіння Матері Божої, а також за-
вітати до павільйону пам’яті і по-
шани жертводавців при церкві. 

о. Герман НИЧАК, ЧСВВ
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«ДЛЯ ТОГО ЩОБ БУТИ ЩАСЛИВИМ,
ДОСТАТНЬО ЛЮБИТИ», – 
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПСИХОЛОГ МИРОН ШКРОБУТ

Що таке щастя? Напевно, на 
це запитання кожен відповідає 
по-своєму, але відчуття може-
мо описати приблизно однаково: 
«мені добре», «у мене все є», «мені 
все вдається / вдалося», «мене лю-
блять / я люблю». Як досягти цьо-
го стану щасливості і чи можливо 
його втримати надовго? І чому 
людина так часто почувається 
нещасливою? Про це в програмі 
«Психологічна порадня» в ефірі 
«Воскресіння. Живе радіо» гово-
рив християнський психолог Ми-
рон Шкробут.

Психолог розпочав від проти-
лежного: як людина стає нещас-
ливою? Розлогий перелік «ре-

цептів нещастя» засвідчує: стати 
нещасливим – копітка праця, яку 
багато людей не полишає все жит-
тя, ретельно вибудовуючи й пле-
каючи свою незадоволеність.

Перший крок у цьому напрям-
ку – зняти із себе відповідальність 
за своє життя, свої рішення і свій 
вибір. Агентом щастя стають зо-
внішні сили, обставини, люди – 
чоловік чи жінка, батьки чи діти 
тощо. Щастя залежить від когось 
чи чогось іншого, сама людина на 
цей свій стан не впливає, а отже 
змінити нічого не може, стає за-
лежною від «джерела» свого щас-
тя. Проте ані люди, ані обставини 
не можуть і зазвичай не виправ-
довують цих завищених очіку-
вань, розчаровують, не дають ба-
жаного – принаймні тою мірою, 
якою хотілося б. Як результат – 
людина нещасна, залежна, неса-
модостатня. Зворотний бік такого 
ставлення – жити відповідно до 
очікувань інших: людина також 
не належить собі, не є самодостат-
ньою і не реалізовує власне життя 
і завдання.

Другий спосіб, який також 
неминуче приведе до нещасли-
вості, – думати, що «все погано» 
і шукати винних у цьому. Таке 
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сприйняття світу, коли дрібні чи 
й більші негаразди і прикрість 
закривають увесь світ, формують 
характер: людина концентрується 
лише на негативі, роздмухує його 
до гігантських розмірів, не помі-
чаючи нічого, що не вкладається 
в цю негативну картину світу. Їй 
все і завжди «не так».

Третій – не цінувати того, що 
маєш, і заздрити іншим. «За-
здрість не має межі, це те, що 
руйнує і з’їдає зсередини, – каже 
психолог. – Людині всього мало, 
тому що завжди знайдеться той, 
у кого краще авто чи будинок, 
більше грошей, вищі результати, 
розумніші діти тощо. Це постійна 
гонитва за вітром. Людина постій-
но переймається тим, щоб “бути 
не гіршим за інших”, постійно 
невдоволена собою, а отже – не-
впевнена й несамодостатня…» За-
галом порівнювання себе з інши-
ми – непродуктивна річ. «Якщо з 
кимось себе й варто порівнювати, 
то із собою колишнім п’ять чи де-
сять років тому», – каже психолог.

Четвертий спосіб застрягнути 
в невдоволенні й нещасливості – 
ставитися до своїх помилок як до 
ганьби, соромитися їх, а отже, бо-
ятися їх зробити, не ризикувати. 
Проте, підкреслює психолог, лю-
дині властиво помилятися, і без 
цього не здобувається жоден до-
свід, без них неможливий рух, без 
ризику не досягнути успіху. «Усе 
залежить від того, як ми сприй-
маємо свої помилки – як провал і 
ганьбу чи як досвід, на якому вчи-
мося, – каже він. – Страх помилки 

чи сором, що хтось її побачить, 
позбавляє спокою, гальмує, не 
дає рухатися вперед…» Водночас 
не треба плутати такі поняття, 
як сором і сумління. Сумління – 
внутрішній голос, який свідчить і 
говорить до нас, коли ми чинимо 
щось не по правді, не по-Божому. 
Сумління спрямоване на вчинки і 
є даром від Бога. Сором же вказує 
на особу, судить людину і ніби го-
ворить: ти поганий / негідний. 

ЯКЩО З КИМОСЬ СЕБЕ Й ВАРТО 
ПОРІВНЮВАТИ, ТО ІЗ СОБОЮ 
КОЛИШНІМ П’ЯТЬ ЧИ ДЕСЯТЬ 
РОКІВ ТОМУ
П’яте: стан жертви. Він дуже 

розповсюджений, зокрема в дис-
функційних сім’ях, де чоловік – 
алкоголік і агресор, який теро-
ризує дружину й дітей. Тривале 
перебування в такому стані й ста-
новищі жертви здебільшого ламає 
людину, паралізує волю. Навіть 
більше, створюються нездорові 
стосунки взаємозалежності: жерт-
ва починає потребувати «адрена-
ліну приниження». Цим частково 
пояснюються життєві сценарії де-
яких жінок, які обирають партне-
ра-агресора, відтворюючи модель 
сім’ї своїх батьків чи власних не-
щасливих взаємин.

Шостий доволі розповсюдже-
ний спосіб стати нещасним – ро-
бота, яку не любиш. Часто батьки 
вирішують за дітей, ким їм бути, 
що робити в житті, куди піти 
вчитися чи працювати. І молода 
людина кориться, згоджується із 
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не своїм вибором і аргументами 
тата / мами. Інколи це закінчуєть-
ся синдромом «даремного життя»: 
осоружна робота по вісім годин на 
день з року в рік зламає будь-кого. 
Зазвичай і на роботі такі праців-
ники не найуспішніші: вони терп-
лять, відбувають свій робочий 
день, тихо ненавидячи і роботу, і 
колег, і всіх на світі. Що робити, 
якщо склалося саме так? Психолог 
не дає чудодійного рецепту, проте 
його порада, якщо зважитися її 
дослухатися, може змінити бага-
то: необхідно постаратися робити 
те, що подобається чи принаймні 
зрозуміти, чим саме хотілося б за-
йматися, у чому є покликання, а 
отже і здібності, і, можливо, та-
лант. Не боятися заглянути в себе 
й зробити крок собі назустріч. І 
це того варте, бо робити те, що 
любиш, – справді щастя чи одна із 
його обов’язкових складових. Якщо 
ж покинути нелюбу роботу з яки-
хось причин неможливо, спробуйте 
хоча б змінити ставлення до неї, не 
страждати й не дратуватися, зни-
щуючи себе й інших. Від цього не 
буде користі нікому.

ЯКЩО Ж ПОКИНУТИ НЕЛЮБУ РОБОТУ
З ЯКИХОСЬ ПРИЧИН НЕМОЖЛИВО, 
СПРОБУЙТЕ ХОЧА Б ЗМІНИТИ 
СТАВЛЕННЯ ДО НЕЇ

Ще один, сьомий, спосіб зіпсу-
вати собі життя – намагатися і 
прагнути бути ідеальним. Зайве 
говорити, що це непотрібно й не-
можливо: для перфекціоніста, 

якому необхідні сто відсотків успі-
ху, навіть 95 відсотків досягнень – 
ніщо, а незначна помилка чи 
недолік можуть нівелювати все. 
Прагнення до досконалості, без-
перечно, прекрасне, але тут, як і в 
усьому, необхідна міра. Потрібне й 
розуміння – для чого? Адже якщо 
за пошуками недоліків і «бліх» 
керівник не бачить загальної по-
туги й масиву виконаної роботи, 
він зневажає і ранить набагато 
більше, ніж йому здається. Якщо 
господиня чи господар ревно сте-
жить за порядком у домі й вима-
гають, щоб усе було «під лінійку», 
вони свідомо чи несвідомо вбива-
ють саме бажання жити в цьому 
«дистиляті». Коротко описати цю 
манію можна так: якщо я буду 
ідеальним, мене любитимуть / ці-
нуватимуть. Рецепт-антидот та-
кий: дозволити собі помилку. Бо 
люблять не за ідеальність.

Звідси випливає восьмий спо-
сіб стати нещасним – намагатися 
заслужити любов. Проте любов 
дають, дарують, вона, якщо це 
справді любов, а не щось інше, 
не передбачає жодних умов, її не 
«заробляють». Поведінкові сце-
нарії «заслуговування любові» 
закладаються змалечку, коли 
дитина намагається приверну-
ти увагу чи заслужити похвалу 
батьків певними вчинками і за-
звичай робить висновок: любити 
можуть лише за щось, а не просто 
так. Пізніше такий сценарій вона 
переносить на стосунки у власній 
сім’ї – із чоловіком / дружиною, 
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дітьми. Однак далеко не завжди 
жертовність чи задоволення по-
треб і бажань інших винагоро-
джуються бодай вдячністю, не 
кажучи вже про любов.

Із такою установкою сполуче-
ний ще один сценарій – пам’ятати 
лише слово «потрібно», викрес-
ливши для себе поняття «хочу». 
Підпорядкування особистості по-
требам інших, нехтування влас-
ними бажаннями частково за-
кладала й схвалювала суспільна 
мораль – «я» остання буква в ал-
фавіті, як рече народна мудрість. 
Проте такі установки повинні 
мати межі: так, суспільне благо 
й потреби інших – це важливо, 
не бути егоїстом – важливо, про-
те це не означає, що треба відмо-
витися від себе і власних бажань. 
До того ж ці потреби й бажання 
нікуди не зникають, вони лише 
пригнічуються, залягають на дно 
і, як мінімум, породжують неза-
доволення й відчуття порожнечі.

Ще одна установка, що засно-
вується на відмові, а отже нелюбо-
ві до себе, – навіть не намагатися 
здійснити свої мрії, відмовитися 
від них під тиском життєвих обста-
вин, оточення, соціуму. «У дитин-
стві мріяли всі, і часто через ці мрії 
Господь показував багатьом їхнє 
призначення, покликання, – каже 
психолог. – Проте з часом із різних 
причин ці мрії забуваються, люди 
змиряються, що “це не для них”. 
І навіть не намагаються зробити 
хоча б крок до своєї мрії, здійснен-
ня якої, можливо, було поряд…»

З’їдає щастя і так званий син-
дром відкладеного життя, тобто 
відкладання якихось бажаних 
і важливих речей «на потім». 
А поки що й зараз усе робиться 
за принципом «якось воно буде», 
без жодного планування, тож за-
звичай у цьому хаосі багато чого 
справді не вдається, зривається, 
не виходить. Приходить розчару-
вання і нехіть – мовляв, не дуже й 
хотілося. Проте ця пам’ять невда-
чі й поразки залишається і екс-
траполюється на саму людину – «я 
невдаха», «у мене ніколи нічого не 
вийде» тощо. Те ж стосується хво-
робливих ностальгій і заглибле-
ності в минуле. Небезпека в тому, 
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що, по-перше, відбувається по-
тужна ідеалізація минулого, по- 
друге, застрягання, невідпускан-
ня якихось подій чи людей, а отже 
неперебування в безпосередньому 
моменті часу, яке і є життям.

Ще одне улюблене заняття не-
щасливих людей – вишукувати в 
собі недоліки й намагатися будь-
якими способами їх виправити. 
Щодо перфекціонізму й праг-
нення до ідеалу сказано вище. 
Людина постійно порівнює себе 
з кимось, здебільшого не на свою 
користь. Цей синдром «покращен-
ня» властивий переважно жінкам, 
цьому сприяє потужна реклама й 
відповідні індустрії. Неприйняття 
чи й відторгнення себе також по-
яснюється недолюбленістю в ди-
тинстві, намаганням заслужити 
таким чином увагу і любов. Проте 
зазвичай навіть досягнення яки-
хось примарних ідеальних пара-
метрів зовсім не гарантує ні жа-
даної уваги, ні тим більше любові.

Ну і «супутні товари» до від-
чуття порожнечі життя: алкоголь 
і, як наслідок, алкозалежність, 
надмірна участь в інформаційно-
му потоці та політичних перипе-
тіях. Щодо останнього, то треба 
розуміти: ми перебуваємо в стані 
інформаційної війни, засоби якої 
спрямовані на те, щоб викликати 
масову емоційну реакцію, пови-
нні чинити психологічний тиск. 
Зважаючи на те, що надто багато 
людей не вміє працювати з цими 
потоками інформації, не знає, що 
таке медіагігієна, не має навичок 
критичного мислення, тривале 
перебування в такому токсичному 
інформаційному середовищі при-
зводить до важких наслідків, при-
гнічення й депресії.

З’ЇДАЄ ЩАСТЯ І ТАК ЗВАНИЙ СИНДРОМ 
ВІДКЛАДЕНОГО ЖИТТЯ, ТОБТО 
ВІДКЛАДАННЯ ЯКИХОСЬ БАЖАНИХ 
І ВАЖЛИВИХ РЕЧЕЙ «НА ПОТІМ»
А що ж таке щастя і якими є 

його рецепти, де його шукати? 
«Щастя – дар, який Господь дав 
нам усім, як і його рецепти, – каже 
Мирон Шкробут. – Господь сказав: 
“Будьте блаженні”, а отже – будь-
те щасливі. Для цього не потріб-
ні якісь додаткові умови… Люди 
часто шукають Бога і не можуть 
Його знайти. Але сказано просто: 
Бог є Любов. Для того щоб бути 
щасливим, достатньо любити. 
Коли людина любить, вона від-
дає себе іншим людям і робить це 
з радістю. І це більше щастя, ніж 
брати, споживати…» 
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ДІДУСЬ І СМЕРТЬ
ЛЮБОВ НЕ БОЇТЬСЯ СМЕРТІ
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ЦЕ ПРАВДА?
Коли немає грошей –  тримаємо свиню. 

Коли гроші є – тримаємо собаку.

Коли живемо бідно – 
задовольняємося  дикими травами.

Коли живемо багато – 
замовляємо дикі трави як розкіш 

у дорогих ресторанах.

Коли немає грошей – 
ми їздимо на велосипеді. 

Коли є гроші – 
крутимо педалі велотренажера, 

встановленого у вітальні.

Коли немає грошей – 
мріємо про одруження. 

Коли є гроші – 
мріємо про розлучення.

Коли немає грошей – 
дружина йде 
підробляти секретаркою. 

Коли є гроші – 
секретарка починає 

підробляти «дружиною».

Коли немає грошей – 
ми робимо вигляд,  що вони у нас є. 

Коли є гроші – 
ми робимо вигляд, що їх у нас немає.

Жив собі дідусь. Було йому 
вже сто років. Ось дізналася 
Смерть, що є такий старий чо-
ловік. Прийшла до нього і каже:

– Час уже вмирати, дідусю.
– Згоден, але дай мені при-

готуватися, – каже старий.
– Гаразд, – сказала 

Смерть. – Скільки тобі по-
трібно днів?

– Три дні, – відповів дідусь.
Цікаво стало Смерті: що ж 

робитиме старий, як він до 
смерті буде готуватися?

Настав перший день. Вий-
шов дідусь у сад, викопав 
ямку й посадив дерево.

«Що ж він другого дня ро-
битиме?» – думає Смерть.

Настав другий день. Вийшов 
дідусь у сад, викопав ще одну 
ямку, посадив ще одне дерево.

Смерть з нетерпінням чекає, 
що ж чоловік робитиме остан-
нього свого дня на цьому світі.

Настав третій день. Вийшов 
дідусь у сад, викопав ще одну 
ямку й посадив ще одне дерево.

– Для кого ж ти дерева са-
диш? – запитує Смерть. – Ти 
ж завтра помреш.

– Для людей, – відповів ді-
дусь... 
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РОЗПОВІДЬ  МОТРІ
ПРИСВЯЧУЮ ЖІНКАМ – 

КАТОРЖНИЦЯМ
РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ
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Дитинство моє не можна 
назвати ні яскравим, ні похму-
рим. Звичайне собі, таке, як у 
більшості однолітків. Та мені 
неабияк пощастило із сім’єю: 
тато й мама були дуже добрі, 
їх у селі поважали як чуйних 
людей і добрих господарів. Ще 
я мала бабусю, дідуся й трьох 
старших братів  – отака-от ве-
лика і дружна родина.

Ми мали сім гектарів поля, 
двох коней, двох корів, а ще 
свиней, курей, гусей… Була в 
нас і пасіка. Гуртом гарували 
від зорі до зорі, щоб утриму-
вати господарство, іноді на 
допомогу приходили сусіди. 
Батьки, бабуся з дідусем щиро 
вірили в Бога, намагалися 
жити за заповідями, нікого не 
ображати, ділитися з ближ-
нім своїм добром. І нас, дітей, 
виховували в дусі благочестя.

Коли прийшли антихрис-
ти-совіти, нас назвали курку-

лями й ворогами народу. За 
що? Що поганого ми зроби-
ли?.. Навряд чи вдасться ко-
ли-небудь знайти відповідь на 
оті запитання, якими волали 
серця мільйонів «куркулів» по 
всій підсовєтській території.

Здогадуючись, що на нас 
чекає, ми заздалегідь по-
виносили деякий одяг і по-
стіль до сусідів. 7  березня у 
двір приїхали солдати й ком-
сомольці-активісти  – усьо-
го шістнадцять осіб. Голова 
сільради оголосив, що всіх 
нас арештовано. Комсомоль-
ці запрягли наших коней і 
почали вивозити майно до 
сільради, яке відтепер нале-
жало місцевому ТСОЗу. Стоя-
ли вартові й стежили, щоб ні-
чого ми не приховали. Якщо 
чогось не вистачало, зразу ж 
допитувались, де приховали 
ту чи ту річ. З хати виносили 
постіль, подушки, рушники, 

Усі ми маємо в душі різні спогади: від одних стає тепло 
й затишно, від інших – щемко й гірко. Так і в мене назби-
ралося тих згадок, схожих на ялинкові іграшки, які ви-
ймаємо з коробки від часу до часу, протираємо від пилу й 
бачимо водночас себе теперішніх і себе колишніх. Серед 
того всього добра є і потьмянілі, і щербаті, потріскані 
кульки, дзвоники, ліхтарики… То наші рани, втрати, 
поневіряння. У моїй коробці багато спогадів, деякими я 
хочу поділитися з вами.
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одяг, посуд, горщики, а з ко-
мори – сало, борошно, крупу, 
зерно в мішках. Забирали все 
з льоху, з горища, а голова 
сільради наказав нам зняти 
ще теплу одежу з себе й здати 
державі. Йому було байдуже, 
що надворі холодно й ми по-
замерзаємо.

Нас зігнали в одну кімнату 
й поставили вартового. Мати 
молилася, ми мовчали. Неза-
баром брат Василь попросив-
ся надвір. У супроводі конво-
їра він зайшов до вбиральні 
і тут вирішив тікати. Потай-
ки вибрався, пригнувшись, 
бур’янами кинувся до огоро-
жі, перестрибнув її і помчав 
під міст, кущами продерся до 
річки й переправився на дру-
гий бік. Комсомольці кинули-
ся навздогін, стали стріляти, 
а біля річки зупинилися, від-
так знервовані повернулися 
до нашої садиби.

Наступного дня, восьмо-
го березня, нас вивозили на 
чужину. Дозволили взяти із 
собою необхідну одежу й де-
які харчі. Батька, матір, бра-
та Павла й мене посадили на 
підводу й повезли до Звени-
городки. Вибігла сусідка й, 
не зважаючи на комсомоль-
ців, передала мамі хлібину, 

потім хтось дав другу. Люди 
проводжали нас зі сльозами 
на очах. Біля сільради голова 
виявив «милосердя»  – видав 
нам наші кожухи, які вчора 
забрали, клумачок борошна 
й вузлик пшона на дорогу.

У Звенигородці на станції 
нас чекав поїзд, який мав за-
везти в холодну непривітну 
тайгу сотні нещасних майже 
з кожного села Уманщини. 
З нашого села Колодистого 
виселили чотири сім’ї. Ново-
прибулих конвоїри швидко 
заганяли в криті товарні ва-
гони, посередині яких сто-
яли металеві буржуйки. Не 
всі мали теплий одяг і харчі. 
Коли розгорілись дрова в 
«буржуйці», люди намагали-
ся примоститися ближче до 
неї. Ми пригорнулися одне 
до одного й заснули під моно-
тонний стукіт коліс.

У Росії ще лежали сніги і 
весною не пахло. Кремлівські 
вожді, виселяючи нас, відри-
ваючи від рідних домівок, не 
чекали, поки потепліє – освою-
вати північні землі треба було 
негайно. Холод, голод, недоси-
пання, які доводилося терпіти 
в дорозі, підкошували пере-
довсім старих і дітей. Люди по-
мирали просто у вагоні. Потяг 
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зупинявся в глухому лісі, і по-
мерлих виносили на сніг. Під 
час цих зупинок очищали не-
чистоти з параш, під охороною 
з річки приносили відрами 
воду. Опісля – знову в путь.

Через шість днів зупинили-
ся в Архангельській області. 
Навколо – тайга, снігу по пояс. 
І мороз тріскучий, градусів 
тридцять. Просто перед нами 
вирубана галявина, повсюди 
лежать гілки дерев. Нам ска-
зали, що ми тимчасово жи-
тимемо тут, тільки бараки ще 
треба побудувати. Що швид-
ше візьмемося до праці, то 
краще для нас. Охоронці по-
чали виганяли виснажених 
людей з вагонів. Далі переві-
рили, чи всі на місці, сформу-
вали групи, хто з ким житиме 
в бараках, яких ще не було.

Ми заходилися зводити 
собі житло. Ставили чотири-
ярусні нари, а потім стягува-
ли вершини ялин, щоб вони 
оточували ці імпровізовані 
ліжка. Посередині ставили 
буржуйки, у яких постійно 
горіли дрова. У цих бараках 
не було ні стін, ні стелі, тож 
усе тепло йшло в тайгу. Щоб 
утримати хоч якийсь дух, 
четвертий ярус застеляли 
гілками ялини, мохом і ли-

шайником, який виривали 
з-під снігу. 

Чоловіків і дорослих хлоп-
ців уже другого дня забира-
ли на роботу на лісозаготівлі, 
і вони отримували більший 
пайок. Хто ж не працював, му-
сив удовольнятися баландою 
й 200 грамами хліба на день. 
Через декілька днів знову по-
чалася моровиця. Смерть що-
дня забирала старих і малих. 
Небіжчиків клали на мерзлу 
землю й закидали снігом, а 
весною ховали в землю. Без-
ліч невинних людей померло. 
Це були найкращі хлібороби, 
яких за чесну працю й щире 
серце вивезли на чужину й 
прирекли на голодну смерть. 
Не витримала й моя мати  – 
спочила, змучена, у холодній 
сибірській землі, а батько 
тяжко захворів.

Коли трохи потепліло, нас 
усіх переправили в селище 
Йожма. Одного разу я з інши-
ми дівчатами вирішили тікати 
в Україну. Третього дня нас 
упіймали. Завезли у Волог-
ду й посадили в камеру. Три 
місяці ми просиділи в тюрмі 
суворого режиму. Нам давали 
200  грамів хліба й воду, обзи-
вали петлюрівцями й різни-
ми непристойними словами. 
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Я часто плакала й висохла як 
тріска – було видно мої кістки.

Коли повернулася до бать-
ка, він не міг мене впізнати. 
Оклигавши трохи, пішла на 
роботу на лісоповал. Ну, як 
пішла… Погнали. Ми руха-
лися колонами, але були на-
стільки ослабленими, що 
ледве тягнули ноги. Щоб по-
вернутися до бараків, іноді 
доводилося долати близько 
десяти кілометрів. Знесилені 
люди падали замертво, тих, 
хто ще виявляв ознаки життя, 
гарапники піднімали й били.

На лісосіці ми цілий Бо-
жий день корчували пеньки, 
тягали гілляки. Цілий день 
на ногах. Коли приходили 
до табору, уже нічого не хо-
тілося. Такою ж сильною, як 
утома, була і туга за рідною 
домівкою. Постійно думала 
про Україну, про своє село, 
зруйновану садибу... Так 
було щемко від тих думок, 
хотілося птахою полинути 
туди, де минуло моє дитин-
ство, де мала б розквітнути 
моя юність, де, як я мріяла, 
зустріла б свою долю, ви-
ховувала б свою малечу. Але 
молодість моя замерзла в 
сибірських снігах, вицвіла й 
зів’яла в дрімучих лісах. Не 

судилося мені пізнати сімей-
ного щастя  – видно, хтось у 
моєму роду прогнівив Бога, 
то я, замість затишного гніз-
дечка, мала тісний холодний 
барак, замість власного гос-
подарства  – лісосіку й непо-
сильні норми…

Одного разу ми з чотир-
ма дівчатами знову виріши-
ли втікати в Україну. Уно-
чі покинули табір і лісом, 
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оминаючи село, рушили в 
напрямку центральної доро-
ги. Повсюди лежали повале-
ні дерева, снігу по коліно, іти 
важко навіть сильній люди-
ні, а що вже казати про нас, 
зморених працею. Але ми не 
зупинялися й не озиралися. 
Вийшовши на шлях, ішли 
до наступного села 40 кіло-
метрів. Звірів не боялися – їх 
тут не було. Стереглися, щоб 
не попастися охоронцям.

Уранці ми були в селі. Роз-
брелися по хатах, просили 
поїсти й пустити трохи відпо-
чити. Люди були доброзич-
ливі, розуміли нас і допома-
гали чим могли. У цьому селі 
дочекалися весни, а потім 
перейшли до іншого, щоб до-
помагати людям з роботою в 
господарстві. Аж тут облава. 
Шукали біженців із таборів, 
яких з кожним днем ставало 
все більше. От і ми попалися. 
Нас заарештували  – і знову 
на лісорозробки.

Згодом мене перевели на 
завод з виробництва дьогтю. 
Там я обдирала кору з бере-
зових колод і відсилала на 
завод. Праця неважка, а хар-
чування краще. Якось ми з 
однією жінкою зрізали неве-
лику березу. Дерево підруба-

ли неправильно, й, упавши, 
воно придавило мені ногу. 
Мене винесли із закривавле-
ною ногою й відіслали в мед-
пункт, а потім у лікарню, де я 
пролежала три місяці. Харчі 
в таких закладах самі знаєте 
які. Годували, щоб не вмер-
ли, але одужати так важко. 
Місцевим жителям родичі 
приносили харчі з дому, то й 
мене іноді пригощали. Коли 
виписали з лікарні, ходила з 
паличкою на роботу: збира-
ла мох, сушила його. Це було 
паливо для новобудов. Пізні-
ше мене знову направили на 
лісорозробки в Йожму, де я 
працювала кілька років. 

Поки я гарувала на Пів-
ночі, у милій серцю Україні 
шаленів голодомор. Про те, 
що мільйони людей умира-
ють страшною смертю, не 
писали в газетах і не гово-
рили по радіо. З України до 
нас долітали тільки чутки й 
короткі листи. У те, що голод 
викошує цілі села, немож-
ливо було повірити. Невже 
це правда? Чим же завинив 
наш народ? За які гріхи його 
так покарано? Такі питання 
мучили мене тоді, особливо 
коли думала про своїх братів, 
що залишися вдома. 
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Василеві таки вдалося 
уникнути заслання. Після 
втечі від конвоїра того дня, 
коли нас вивозили із села, він 
перебрався на Донбас і пра-
цював там на заводі. Згодом 
таємно приїхав у наше село й 
навідався до Петра, ще одно-
го нашого брата (його не ви-
селили, тому що він зі своєю 
сім’єю проживав окремо). 
Василь порадився з ним, як 
повернути нас додому, відтак 
дізнався, де ми перебуваємо, 
підробив для нас довідки, 
узяв із собою продукти й гро-
ші й вирушив поїздом у Сибір.

Він прибув до станції Обо-
зюрка, відшукав нас, і ми 
вирішили тікати разом. По-
трібно було подолати пішки 
хоча б сімдесят кілометрів 
на південь, де вже не було 
контролю військових постів. 
Хлопці з братом Павлом таки 
пішли через тайгу, а мене Ва-
силь пожалів, узяв квитки на 
місцевий поїзд, і ми поїхали 
до Вологди. У нього була за-
готовлена для мене фальши-
ва довідка, з нею нас пропус-
тили до вагону, і ми спокійно 
поїхали на південь. На одній 
станції зайшли патрулі й по-
чали перевіряти документи. 
Василь витягнув свою і мою 

посвідки. Коли патрульний 
сказав, що затримує мене, бо 
помітив, що документ підро-
блений, я зрозуміла: це кі-
нець. На очі набігли сльози, 
але плакати не можна було, 
щоб не видати брата. Виходя-
чи з вагона, тільки поглядом 
попрощалася з Василем. Він 
сидів білий як стіна, і його 
погляд також був жалісли-
вий і прощальний. Мабуть, 
тієї миті він шкодував, що ми 
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не пішли тайгою. Як пізні-
ше виявилося, брат Павло з 
хлопцями насилу добрались 
до Вологди й звідти потя-
гом через Москву поїхали на 
Донбас. 

А мої поневіряння трива-
ли. Патрульні були задоволе-
ні, що спіймали втікачку. Усі 
мрії розвіялись, як весною 
туман полем, – не бачити мені 
України. Знову почалося: до-
пити, суд, табори. Правда, 
на допитах мене не били, бо 
й без того була виснажена. 
У відчаї казала мучителям: 
«Що тут видумувати, судіть 
і давайте мені строк або від-
пустіть додому». Після допи-
тів боялася, як мала дитина, 
щоб зі мною чогось не ста-
лося. Аби заснути, молилася 
до Ісуса, до Матері Божої, до 
святого Миколая і до ангела-
охоронителя  – ставало лег-
ше. Треба змиритись із ли-
хою долею, така воля Божа.

Судили мене у Вологді. 
Прийшли документи від го-
лови сільської ради. Він на-
писав доповідну записку, 
тож «пришили» мені аж три 
статті: утеча з табору, підро-
блення документів й агітація 
людей проти радянської вла-
ди як у селі, так і в засланні, 

до всього було написано, що 
батьки мої були куркулями. 
Так здавалося, що я вже від 
народження є «ворогом наро-
ду». Вирок прозвучав як по-
стріл: вісім років примусових 
робіт та два роки заслання у 
Воркуті. Щоправда, пообіця-
ли, що якщо не буду втікати й 
добре працюватиму, то строк 
можуть зменшити.

Воркута  – це місто шахта-
рів, де працювали здебіль-
шого засуджені. Знову я опи-
нилася на лісорозробках. 
Ми заготовляли стовпці для 
кріплення проходів у шах-
тах. Тут мене застала новина 
про початок Другої світової 
війни. Радянські війська уві-
йшли в Західну Україну, у 
Прибалтику, і звідти у Вор-
куту прибували в’язні. А в 
невдовзі Україну окупували 
німці. Ніхто не знав, що там 
коїться, усю інформацію бра-
ли з газет і чуток. Писали й 
говорили, що на тих землях, 
які зайняли гітлерівці, роз-
стрілюють мирне населення, 
вивозять у рабство хлопців і 
дівчат, палять хати. Про по-
вернення додому не було й 
мови.

Після війни від новопри-
булих в’язнів нам стало ві-
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домо про повстанський рух 
у Західній Україні, а також у 
Литві, Латвії і в Естонії. Саме 
звідти приїхало багато за-

суджених. Серед них були 
інтелігенти, священики і на-
віть черниці, а також учас-
ники повстанського руху, їх 
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називали бандитами. Хто в 
насправді був бандит, пока-
зували вчинки й слова. За-
хіднячки завжди молилися, 
за їхнім прикладом і я почала 
прагнути спілкування з Бо-
гом. Дивувалася, коли чула 
з бараків християнське ві-
тання: «Слава Ісусу Христу» 
і відповідь на нього: «Слава 
навіки!». Ці люди не вживали 
лайки й непристойностей  – 

це були справжні інтелігенти, 
яким довелося працювати й 
жити разом зі злочинцями. 

Одного разу я підійшла до 
двох жінок і запитала: «А це за 
що вас так покарали?». Вони 
відповіли: «За Україну». Тоді я 
стала розказувати свою істо-
рію: як нас вивезли, як мати 
помирала, як батько хворий 
поїхав додому, як я тричі вті-
кала й мене щоразу ловили. 
Жаль стиснув моє серце, аж 
сльози потекли. Пізніше я до-
відалася, що одна з них пра-
цювала вчителькою, а друга 
була черницею. Тоді вчитель-
ка мене обняла й поцілувала, 
утирала мої й свої гіркі сльо-
зи. Тут підійшов наглядач і 
накинувся на мене з лайкою:

– Мотроно! Іди до роботи!
А потім він звернувся з до-

кором до цих жінок:
– Ви хочете, щоб вам дода-

ли строк за агітацію? 
Ми розійшлися, але піз-

ніше все-таки сходились і 
розмовляли. Ці жінки стали 
моїми найкращими друзя-
ми. Вони познайомили мене 
з греко-католицьким свяще-
ником. Він, як і ми, працю-
вав на будові, також викону-
вав обов’язки обліковця на 
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складі. У нього була тепла 
усмішка й приємний голос. 
Він зразу спитав, чи вірю я 
в Бога. Відповіла ствердно. 
Мені хотілося поділитися з 
ним своєю історією, запита-
ти про те, що довго мучило. 
Наприклад, суддя, почувши, 
що я вірую в Господа, кричав, 
що мої втечі від народного 
покарання  – це порушення 
Божого закону. А потім один 
сектант сказав мені, що я 
велика грішниця, бо пішла 
проти волі Всевишнього. Не-
вже це справді так?

Духовний отець вислухав 
мене, а потім почав поясню-
вати:

– Сестричко,  – сказав 
він,  – справді, на все Божа 
воля, але Господь створив 
людину вільною. Як пташ-
ка в клітці, яка має їжу і 
воду, хоче змахнути своїми 
крильцями й злетіти в небе-
са, так кожна людина прагне 
свободи, щоб служити Бо-
гові. Навіть святі апостоли 
Петро і Павло, потрапивши 
до в’язниці, залишали її без 
дозволу начальства. Твоя 
родина, а в ній я бачу всю 
Україну, вельми постражда-
ла: від розкуркулення, голо-

домору, репресій, війни, де-
портацій. Що може бути ще 
страшнішим? Прийми, се-
стричко, свій хрест, страж-
дання і жертвуй їх Богові 
за свій народ, за Україну, за 
загиблих. Настане час, і ти 
побачиш Україну вільною 
державою. У церкві існує 
свята тайна сповіді, коли 
ми зустрічаємося з Христом 
і Він прощає нам наші гріхи 
і провини. І ти також пови-
нна простити все своїм во-
рогам.

Простити ворогів? Хіба це 
можливо? Навіть думка про 
це нестерпна. Отець, помі-
тивши моє сум’яття, сказав:

– Сестричко, у Христа всі 
ми христилися і з Ним поєд-
налися духовно. Він віддав 
життя за наші гріхи. Христос 
прощає тих, хто розіп’яв Його 
на хресті, просить за них Не-
бесного Отця: «Отче, відпус-
ти їм, не знають-бо, що ро-
блять» (Лк. 23, 34). Отож і ми 
повинні чинити так само. Ось 
сестра Марта розкаже тобі 
всю правду про Ісуса, підго-
тує тебе до сповіді. Рани, які 
завдали нам вороги, зали-
шаться, як у Спасителя після 
воскресіння. Прощення  – це 
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слова Христові. Прощення – 
це воля Божа, і ніхто не має 
права щось змінювати. 

Я прийняла його слова 
й уважно сприймала науку 
сестри Марти. Від неї впер-
ше почула про сутність Пре-
святої Трійці, зрозуміла ціль 
приходу в цей світ Ісуса, Сина 
Божого, а також мету нашого 
життя. Мене вразили Божі 
любов і велике милосердя. 
Я по-іншому поглянула на 
свій хрест, страждання, які 
Він дав мені. Дякувала Бого-
ві за все. Мені здавалося, що 
я навіть стала мужнішою. 

Отець таємно відправляв 
службу Божу, яку разом зі 
мною відвідувало вісім осіб. 
Я сповідалась із цілого жит-
тя й прийняла причастя. Усі 
свої терпіння й страждання 
посвятила Богові за україн-
ський народ. Щастя, пізнане 
тоді, не покидало мене до-
вгий час. Неймовірно, але 
саме на чужині, звідки на-
магалася втекти, я зустріла 
справжніх друзів.

В Україну мені вдалося 
повернутися аж після смер-
ті Сталіна. Мене не хотіли 
приписувати в Черкасах. 

Тоді поїхала до знайомих у 
Вінницю, улаштувалася пра-
цювати на меблеву фабрику. 
Тут мені також пощастило 
знайти добрих друзів. Часто 
їздила до родичів на Черка-
щину. У трудах минали дні, 
місяці, роки. Є що згадати, 
про що розповісти. Спогади 
про табори болючі, але це 
досвід, який привів мене до 
Бога. Тому я вдячна. Щодо 
тих, хто кривдив мене, за-
вдав незагойних ран, то мені 
вдалося знайти в собі сили 
й простити їх. Отець у Вор-
куті навчав, що над усіма 
нами є один справедливий 
Суддя – Господь. Він нагоро-
джує за добро і карає за зло. 
Із цією думкою чекаю, поки 
Всевишній покличе мене до 
себе. Молюся за кращу долю 
для України, за наш народ. 
Нехай же Господня милість 
буде над усіма нами. 

Написано на основі спо-
гадів Мотрони Іванівни По-
ліщук, також використано 
матеріали з роману «Недолю 
співаю козацького краю» Ва-
силя Білоуса

о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ
5 березня 2019 р., м. Бар – Крехів
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!

Слава Ісусу Христу!

Хочу подякувати Всемогутньому Господу Богу на сторінках вашо-
го часопису за всі отримані ласки.

Найперше за дар життя, дружину Оксану, трьох дітей, чотирьох 
онуків, зятів, котрими нас Господь благословив, за витривалість у 
спокусах.

Висловити публічну подяку я мав би вже давно, але роблю це саме 
тепер. До цього допису мене спонукав трагічний випадок, який тра-
пився з моїм сином Андрієм.

Торік 13 грудня, заступаючись за підлітків, він встряв у сутичку й 
отримав три ножові поранення. Втратив близько двох літрів крові, до 
лікарні його доправили в стані шоку, артеріальний тиск – 70/0. Та за-
вдяки опіці Пречистої Діви Марії, її Cина, Господа нашого Ісуса Христа, 
та слухняному знаряддю в Господніх руках, молодій дівчині Юлі, яка 
надала домедичну допомогу, бригаді швидкої допомоги з лікарем До-
зею Вільчинською та хірургом Гнатом Геричем сина було врятовано.

Це Боже чудо для нас! Адже 90 % потерпілих з подібними пора-
неннями до лікарні не довозять. Син простив своїх кривдників уже 
наступного дня. Та й ми знаємо, що Бог є справедливий суддя, котрий 
за добро нагороджує, а за зле карає. Особлива подяка всім отцям і 
братам василіянам, котрі безперестанно моляться за всіх християн.

Щоденна молитва на вервичці до Пречистої Діви робить справ-
жнє диво.

Ігор ЄЗЕРСЬКИЙ
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

ЧАЙНВОРД «МАМА»
Підготувала Леся ШТИКАЛО

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ВЕЛИКОДНІЙ», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ТРАВНІ 2019 РОКУ:
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 5. Гурток. 6. Четвер. 9. Голос. 10. Орган. 13. Вечеря. 14. Правда. 17. Кінець. 18. Неволя. 23. Мірра. 24. Розум. 25. Го-
дина. 26. Привіт. 

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Жучок. 2. Покора. 3. Кедрон. 4. Петро. 7. Мойсей. 8. Канада. 11. Гробниця. 12. Ариматея. 15. Біблія. 16. Алилуя. 
19. Новина. 20. Сестра. 21. Артос. 22. Гомін.

ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ЗАГАДКУ «ЗОЛОТІ ДУМКИ СВЯТИХ», ОПУБЛІКОВАНУ В ЛЮТОМУ 2019 РОКУ, НАДІСЛАВ
СОЛОДЯК Олег, смт Жвирка, Сокальський р-н, Львівська обл.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ГОЛОВОЛОМКУ «ВИБЕРІТЬ СЛОВО», ОПУБЛІКОВАНУ В БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ, НАДІСЛАЛИ:

БАМБУРАК Андрій, м. Чортків, Тернопільська обл., БЕЗПАЛЬКО Марія, м. Золочів, Львівська обл., ДУБАС Зеновій, м. Золочів, Львівська обл., 
ПАЛЯНИЦЯ Ірина, м. Львів, ПОГРАДА Леся, м. Коломия, Івано-Франківська обл.

М. 1. Родина, родина – від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина – це вся … з 
глибоким корінням, з високим гіллям. 2. Сину, сину, сину, … мій! Я тобі щасливу зичу долю. Ти добре серце 
матимеш в житті, а я, а я – пишатимусь тобою. 3. … і шану спішім нині ми віддати Одній з матусь, що зветься 
Божа Мати, Вона для нас є символом любові, тож прославляймо ми Її у кожнім слові («Уклін Марії» Ольга 
Шкрабайло). 4. Чого моїй матусі побажати? Що їй в дарунок нині принести? Тих слів хороших можна сніп на-
жати, і кожне буде колосом цвісти (назва вірша Ірини Цельняк).

А. 1. Всім, всім, всім хай … всміхається, всіх, всіх, всіх бажання хай збуваються (слова Ірини Шевчук). 2. Борис 
… – автор пісні «Пісня про матір». 3. Ти навчила мене, мамо, щоденно молитись, тож за це тобі я щиро хочу 
поклонитись. Я тобі вклоняюсь, люба, низенько-низенько за турботу, за неспокій, за щире серденько – автор 
вірша «Уклін матері» Володимира ….

М. 1. Казала мені моя мати, що я маю пам’ятати дуже простий заповіт: що є в кожної людини свій батьків-
ський родовід; що у кожного є хата, яка ніжністю багата; що є в кожного чудова материнська рідна мова; що 
в кожного … – наймиліша та єдина! Я візьму з собою в світ матусин мудрий заповіт. 2. Микола Луків – … пісні 
«Мамина черешня». 3. Матусю наша, ми це знаєм: багато ангелів є в Божім раю, та на землі лише один між 
нами – це наша мама! За вас ми молимося Богу, за вас благаєм Пресвятого, щоб вам здоров’я, силу дав, щоб 
щастя-… вам послав, щоб обминало лихо і пригоди злі. Матуся наша – ангел на землі! (Роман Завадович).

А. 1. У маминих очах любов як цвіт лілеї, то біль тривог, це бачила не раз, коли нам гірко, ми йдем до неї і 
забуваємо її в солодкий …. 2. До неба вдячна пісня лине, стріча … сонця з висоти, щасливий будь завжди, 
християнине, чотири мами маєш ти (пісня Крехівських братів). 3. Анні … – із Чикаго, яка в 1910 році запропо-
нувала святкування Дня Матері. 4. Мамине свято з весною йде, мамине свято – життя цвіте, мамине свято – 
день матерів, мамине свято – любові …. 5. Автор пісні «Мамо, тобі низесенько вклонюсь» – … Крищенко. 
6. Вона – в піснях, вона – в турботах, Її ім’я – високі храми. Тут, на землі, чи на висотах, Кохана … завжди з нами 
(слова о. Василя Мендруня, ЧСВВ, музика Мирона Дацка «Мамо, Ви – дарунок неба»).
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ГРІШНИЙ МОНАХ
Схимонах Теодот
Покликання до чернецтва – це незбагненна таємниця для тих, хто його не відчу-

ває. Людям завжди цікаво: чому, навіщо чоловік чи жінка покидає світське життя й 
вступає в таємний світ монастиря. Словами, напевно, цього й не пояснити, це щось 
глибше, це щось, призначене тільки для тебе, Божий голос, який кличе до вищої місії.

«Грішний монах» – це історія життя ченця, його шляху до Бога. Книжка містить 
чесні і відверті відповіді на запитання, які найчастіше цікавлять пересічних лю-
дей: як приходять до богопосвяченого стану, які випробування чекають на того, 
хто зважиться йти за покликанням, як подолати всі перешкоди і т.  ін. Можливо, 
хтось, прочитавши її, зрозуміє, куди сьогодні кличе його Господь, і сміливо виру-
шить на Його голос.

Формат 130х200 мм; 208 с.; тверда обкл.

ГОРНИЛО БОЖОЇ ЛЮБОВІ. КНИГА 3
о. Мелетій Батіг, ЧСВВ
Кожна людина у своєму житті рано чи пізно зуст річається зі стражданнями, з 

якими спочатку активно бореться, яким противиться, наражаючи свою душу на 
постійний бунт і неспокій, а згодом здається, опускає руки і вважає своє життя 
беззмістовним.

Третя книга «Горнило Божої любові» стане чудовим путівником для молоді 
у виборі правильного шляху в житті. Автор подає роздуми на 107 днів. Кожний 
день розкриває один з виявів Божої любові до людини. Крім роздумів, книжка 
містить яскраві життєві приклади і свідчення людей. Це робить текст цікавим і 
близьким кожному читачеві.

Формат 130х200 мм, 792 с., тверда обкл.

СВЯТА ҐЕНОВЕФА: 
ІСТОРІЯ ЧУДЕСНОГО ВИЗВОЛЕННЯ
Оповідання про сміливу жінку, яку несправедливо засудили на смерть, про її 

чудесний порятунок і життя в пущі. Події розгортаються в Бельгії. Жорстока доля 
розпорядилася так, що Ґеновефа, молода графиня, стала жертвою людської під-
ступності, зла та обману й з немовлям на руках опинилася в безлюдній пущі без 
жодних засобів для існування. Але надія на Боже милосердя допомагає їй вижити 
в нелегких умовах, збагнути істинну суть людського існування, виховати сина в 
праведному дусі, зберегти в серці віру і любов. Після смерті люди визнали Ґенове-
фу святою, бо її життя є прикладом для багатьох християн.

Формат 140х200 мм, м’яка обкл., 88 с.



Адреса: 
м. Львів, проспект Свободи
Тел. : +380966585514 – Оксана

Швейна майстерня
РЕМОНТ І ПОШИТТЯ

•  одягу
•  священицького облачення

Графік роботи: 
Пн – Пт 10:00 – 18:00
Сб – Нд вихідні


