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СЛОВО РЕДАКТОРА

Не бійтеся!
Дорогі брати і сестри! Топовою темою цьогорічної 

весни став сумнозвісний коронавірус. Суспільство поді-
лилося на два табори: один б’є на сполох і панікує, дру-
гий ігнорує загрозу. І ті і ті помиляються. Тому що боятися 
марно, а легковажність може дорого обійтися. Натомість 
усі повинні звернутися до здорового глузду й виявити 
максимальну соціальну та особисту відповідальність. Та-
кож не зайвим буде замислитися над тим, для чого люд-
ству послано це випробування; зважити свої вчинки й рі-
шення, які ухвалюють «нагорі»; проаналізувати тенденції, 
які домінують у світі; зробити висновки: можливо, настав 
час змінити пріоритети?..

Ми, діти Божі, вірні християни, небагато можемо зро-
бити, щоб вплинути на рішення владців, які заграють зі 
смертю, жонглюють майбутнім цілого світу, зокрема й у 
питанні боротьби з пошестю. Однак ми можемо зберігати 
спокій і посилено молитися, показуючи всім, що не покла-
даємося ні на власні сили, ні на «князів і синів людських, 
бо в них немає спасіння»  (Пс.  145:3). Усім своїм життям 
показуймо: ми не сумніваємося, що з нами Бог, особливо 
в період випробувань.

Пригадаймо також світлий момент несподіваної ра-
дості жінок-мироносиць, які прийшли, щоб намастити па-
хощами Ісусове тіло, а натомість побачили янгола, який 
прорік їм: «Не жахайтесь! Ви шукаєте розп’ятого, Ісуса 
назарянина. Він воскрес, нема Його тут!» (Мк 16:5). Вірмо, 
що Спаситель так само перемінить наш страх безвиході 
на радісний подив дива.

Прислухаймось слів до Папи Франциска: «Сьогодні 
перед сном подумайте про той день, коли ми знову змо-
жемо вийти на вулицю. Про те, як ми знову обіймемося, 
а можливість вирушити на закупи всією сім’єю здасться 
святом», – і почнімо, нарешті, цінувати Божі дари, дякува-
ти за речі, які звикли сприймати як належне.
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Ось Серце, що так полюбило нас...
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о. Корнилій ЯРЕМАК, ЧСВВ,
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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 Непорочне Серце 
Пречистої Діви Марії всі свої молитви, 
справи, слова, думки й витривалість у 
терпіннях сьогоднішнього дня як вина-
городу за всі зневаги, образи і кривди, за-
вдані Тобі.

Жертвую їх особливо за Святійшого 
отця Папу Римського, за святу церкву, 
за навернення грішників та у всіх намі-
рах «Апостольства молитви», призна-
чених на цей місяць і на сьогодні.

Пресвяті Серця Ісуса і Марії, спома-
гайте святу церкву та Україну!

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

Святий архангеле Михаїле, святий 
Миколаю, святий Володимире, святий 
Йосафате, заступники України, мо-
літь Бога за нас!

ІСУСОВОГО СЕРЦЯ
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СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

ПОКРОВИТЕЛЬКА В ТРАВНІ: 
МУЧЕНИЦЯ ПЕЛАГІЯ (IV СТ.)

Свята мучениця Пелагія, діва Тар-
сійська жила в місті Тарсі Кілікій-
ської області Малої Азії. Була дочкою 
знатних язичників. Одного разу вона 
почула від знайомих християн пропо-
відь про Сина Божого Ісуса Христа й 
увірувала в Нього. Дівчина прийняла 
хрещення й постановила присвятити 
життя Господу.

Окрім багатьох чеснот, Пелагія 
славилася своєю надзвичайною вро-
дою. Побачивши її, син імператора 
Диоклетіана, був вражений. Юнак за-
хотів одружитися з Пелагією, але вона 
не мала наміру брати шлюб, до того 
ж була християнкою. Дізнавшись про 
це й зрозумівши, що кохана для нього 
втрачена назавжди, спадкоємець ім-
ператора наклав на себе руки.

Мати дівчини, ревна язичниця, 
злякалася гніву Диоклетіана, зв’язала 
Пелагію й відвела в суд. Вона знена-
виділа рідну дочку за її вибір віри на-
стільки, що сама віддала її на певну 
смерть. Імператор, як і його загиблий 
син, був захоплений красою Пелагії 
й запропонував їй стати його дружи-
ною, обіцяв усілякі земні блага, однак 

отримав відмову. Розчарований і роз-
дратований правитель наказав дівчи-
ні поклонитися язичницьким ідолам, 
але вона не зреклася своєї віри. Тоді 
Діоклетіан наказав кинути її до роз-
печеного мідного бика, де вона й заги-
нула. Тіло мучениці погани викинули 
на вулицю, і до приходу правовірного 
єпископа його стеріг лев.

Коли припинилися гоніння на 
християн, за правління імператора 
Костянтина (306–337) на місці похован-
ня святої Пелагії побудували храм.  

НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» У КВІТНІ
ЗАГАЛЬНИЙ НАМІР: звільнитися від залежності. Будемо молитися, щоб усі люди, 
що перебувають під впливом залежності, отримували допомогу та турботу.

ПОКРОВИТЕЛЬ У КВІТНІ: ЧУДОТВОРЕЦЬ ТИТ

НАМІР ДЛЯ «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ» У ТРАВНІ
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ НАМІР: для дияконів. Будемо молитися, щоб диякони, вірні 
служінню Слову та бідним, були живим знаком для всієї церкви.
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Біблійний 
коментар
(Бут. 2:7–9; 3:1–7; Пс. 51 (50); Рим. 5:12–19; Мт 4:1–11)

Того часу Ісус був приведений 
Духом у пустелю, щоб бути спо-
кушуваним дияволом. І, постив-
ши сорок днів та сорок ночей, Він 
зрештою зголоднів. І підійшов до 
Нього спокусник, і сказав: «Якщо 
Ти – Син Божий, скажи, щоб ці ка-
мені стали хлібами». У відповідь Він 
сказав: «Написано: “Не хлібом са-
мим житиме людина, але кожним 
словом, що виходить з Божих уст”». 
Тоді диявол узяв Його до святого 
міста й поставив на верхівці храму 
та й каже: «Якщо Ти  – Божий Син, 
то кинься вниз, адже написано, що 
“своїм ангелам накаже про Тебе, і 
на руках понесуть Тебе, аби Ти ча-
сом не спіткнувся об камінь своєю 
ногою”». Відповів йому Ісус: «Ще 
написано: “Не спокушатимеш Гос-
пода, Бога свого”». Знову бере Його 
диявол на дуже високу гору, показує 
Йому всі царства світу та їхню славу 
й каже: «Усе це дам Тобі, якщо, упав-
ши ниць, поклонишся мені». Тоді 
Ісус відказує йому: «Іди геть, сатано! 
Адже написано: “Господу, Богу сво-
єму, поклонятимешся і Йому єди-
ному служитимеш!”». Тоді залишив 

Його диявол; й ось ангели присту-
пили й служили Йому.

*  *  *

Ви не повірите, але першим «бор-
цем» за права людини був… Люци-
фер. Так, саме він помітив, що пер-
вісна людська пара зазнає великої 
«дискримінації», бо їй не можна спо-
живати плодів аж з ОДНОГО дере-
ва. У  своїй підступній «дбайливос-
ті» лукавий рішуче виступив проти 
такої кричущої несправедливості, 
і наслідки отієї первісної революції 
ми відчуваємо й сьогодні.

Щоб краще це зрозуміти, звер-
німося до біблійної символіки. Що 
означає дерево пізнання добра 
і зла? Слово «пізнати» у Святому 
Писанні означає «мати взаємини», 
«бути причетним до чогось», «увійти 
в інтимні стосунки»  (пор.  Бут.  4:1). 
Адамові і Єві було дозволено їсти 
плоди з усіх дерев, окрім дерева 
пізнання добра і зла. Воно було ме-
жею, червоною лінією, яка мала на-
гадувати людині, що вона тільки й 
аж ЛЮДИНА. Чому? Тому що лише 

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»
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Бог вирішує про ДОБРО і ЗЛО. 
Лише Бог вирішує, що є добром, 
а що злом. І саме цю заборону ви-
користав сатана для своєї маніпу-
ляції: ви  – тільки люди… Не задо-
вольняйтеся своїм становищем. Ви 
можете стати богами. Його шепіт у 
Євині вуха можна передати так: вас 
дискримінують, ваші можливості 
приховують. Ви можете бути бога-
ми без Бога, потрібно тільки з’їсти 
плід із забороненого дерева.

Cпокуси першого «революціо-
нера» (слово «револьта» означає 
«бунт») і «гуманіста» до сьогодні 
руйнують життя Божих дітей різ-
ними способами:

•	 Це	Ти	вирішуєш,	що	для	Тебе	є	добре,	
а що	ні.

•	 Якщо	не	вважаєш	те	чи	те	за	гріх,	тобі	
ніхто	не	має	права	цього	нав’язувати.

•	 Будь	 тим,	 ким	 Ти	 хочеш	 бути,	 і	 роби	
все,	що	хочеш	робити.

•	 Не	 дозволяй,	 щоб	 хто-небудь	 Тебе	 в	
чомусь	обмежував.

•	 Бог	не	має	права	Тебе	дискримінувати.

•	 Ти	вирішуєш,	кому	дати	життя,	а	кому	
ні	(контрацепція).

•	 Ти	 вирішуєш,	 кого	 вбити,	 а	 кого	 ні	
(абортивна	індустрія).

•	 Ти	 вирішуєш,	 ким	 тобі	 бути:	 чолові-
ком,	 жінкою,	 безстатевим  (agender)	
чи	всестатевим (pangender).

•	 Ти	вирішуєш!!!

Сатана повів людський рід шля-
хом гуманізму, але без Бога! Суть 
цього влучно виражає Катехизм 
Католицької Церкви в номері 2124: 

«Атеїстичний гуманізм помилко-
во вважає, що людина є “для са-
мої себе власною метою, єдиним 
творцем і будівничим своєї історії”. 
Інша форма сучасного атеїзму очі-
кує звільнення людини передусім 
у її економічному й соціальному 
звільненні, якому “релігія сто-
їть на заваді, оскільки за своєю 
природою вона покладає надію 
на майбутнє ілюзорне, примарне 
життя і відвертає людину від буду-
вання земної держави”».

Не випадково за версією В.  Со-
ловйова («Коротка повість про 
антихриста») і Роберта Бенсона 
(«Володар світів») Антихрист буде 
видатним гуманістом. Архієпископ 
Фултон Шін припускає, що саме 
тому сатана намагався зробити з 
Ісуса суспільного діяча, революці-
онера: перша спокуса, з якою зма-
гався наш Господь, закликала Його 
стати реформатором, дати хліб чис-
ленним натовпам, які мешкали на 
пустирях, де немає нічого, крім ка-
міння. Шлях соціальної активності 
без духовного зцілення – це спокуса, 
якій часто піддавалися великі люди 
в історії світу. Однак з перспективи 
Христа не в цьому полягає служіння 
Отцю. Адже в людини є глибші по-
треби і радість, ніж набити шлунок.

Чи подібна спокуса не вселила-
ся в серце Юди Іскаріота, коли він 
обурився на жест Марії, Лазаревої 
сестри, яка помазала нардовим 
єлеєм Ісусові ноги: «Каже тоді один 
з його учнів, Юда Іскаріотський, що 
мав його зрадити: “Чому не прода-
но це миро за триста динаріїв і не 
роздано бідним?”. Сказав же так не 
тому, що піклувався про бідних, але 

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»
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тому, що був злодій: із скарбнички, 
яку тримав при собі, крав те, що 
туди вкидувано» (Ів. 12:4–6). 

Чи подібна спокуса не атакує 
сучасну церкву?! Сатана зробить 
усе, щоб вона не проголошувала 
спасіння в Христі Ісусі. Він гото-
вий доручити спільноті учнів уся-
ке можливе служінням, окрім… 
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ. Піклуватися про 
вбогих ДУЖЕ ПОТРІБНО й ВАЖ-
ЛИВО. Важливо пам’ятати Ісусо-
ву настанову: «Істинно кажу вам: 
усе, що ви зробили одному з Моїх 
братів найменших,  – ви Мені зро-
били» (Мт 25, 40), але водночас не 
забувати й інших слів, які Христос 
промовив до… Юди: «Бідних мати-
мете із собою повсякчас, Мене ж 
матимете не завжди» (Ів. 12, 8).

Друга спокуса  – це провокуван-
ня Ісуса, щоб став «чарівником» 
і  щоб запропонував Собі і людям 
набагато легший шлях, ніж хрест: 
«Якщо Ти  – Божий Син, то кинься 
вниз, адже написано, що “своїм ан-
гелам накаже про Тебе, і на руках 
понесуть Тебе, аби Ти часом не спіт-
кнувся об камінь своєю ногою…». 
У цій спокусі не йдеться про пере-
вірку «довіри Отцю». Ідеться про 
щось інше, про те, щоб Христос від-
повідав «захопленню» натовпу. Чи 
сьогодні подібна спокуса не атакує 
церкву? Від часу до часу можна по-
чути, як церква не «встигає» за цим 
світом (приблизно на років 200 від-
стає)… Чи не бракує голосів, щоб 
допасувати доктрину до бажань су-
часної людини?

Нарешті, третя сфера споку-
си стосується відносин зі світом: 
«Знову бере Його диявол на дуже 

високу гору, показує Йому всі цар-
ства світу та їхню славу й каже: “Усе 
це дам Тобі, якщо, упавши ниць, 
поклонишся мені”. Тоді Ісус відка-
зує йому: “Іди геть, сатано! Адже 
написано: «Господу, Богу своєму, 
поклонятимешся і Йому єдиному 
служитимеш!»”. Тоді залишив Його 
диявол; й ось ангели приступили 
й служили Йому». Диявол обіцяв 
Ісусу весь світ в обмін на поклонін-
ня собі. Сьогодні лунає та ж сама 
спокуса: увесь світ буде в приязні 
із церквою, якщо вона перестане 
бути аж настільки принциповою й 
трохи схилить голову перед лука-
вим… Завжди з тривогою спосте-
рігаю, коли великі рупори цього 
світу, як-от The New York Times чи 
The Gurdian починають схвально 
писати про пастирів церкви. За-
вжди в таких випадках пригадую 
слова апостола Якова: «Хіба не 
знаєте, що дружба світу цього – то 
ворожнеча проти Бога? Хто, отже, 
хоче бути приятелем світу, той стає 
ворогом Божим» (Як. 4:4).

На кожну зі спокус Христос дає 
нам ліки, протиотруту  – «НАПИ-
САНО». У цій відповіді міститься 
заохочення всіх нас бути вірними 
Божому Слову, переданому в док-
трині церкви, бо Євангеліє не мі-
няється з роками, як не змінюєть-
ся Христос  – Він «учора, сьогодні 
і навіки той самий»  (Євр.  13:8). 
Тільки Бог по-справжньому дбає 
про благо людини! Тільки Він по-
ставив людське життя в центрі 
Своїх діянь! Він прагне мого і Тво-
го щастя! Відповімо ж Йому вза-
ємністю!  

о. Роман ЛАБА

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»
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«Щасливі ті, які, 
не бачивши, увірували!»

(ів. 20:29)

СТОРІНКА «АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ»

Євангеліє від Івана описує, як 
апостоли, Марія Магдалина та інші 
учні зустрічаються з воскреслим 
Ісусом. Він не раз являється їм зі 
слідами розп’яття, щоб заново від-
крити їхні серця на радість і надію. 
Під час першої Його появи відсут-
ній апостол Тома. Ті ж, хто зустрів 
Господа, розповідають Томі про 

цей дивовижний досвід. Вони, ма-
буть, бажають передати йому свою 
радість. Але Тома неспроможний 
прийняти непряме свідчення – він 
прагне побачити й торкнутися 
Ісуса особисто. І  через кілька днів 
це стається. Ісус знову являється 
групі учнів, і серед них, нарешті, є й 
Тома, який визнає свою віру, свою 
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цілковиту приналежність до Во-
скреслого: «Господь мій і Бог мій!». 
Ісус же йому відповідає: «Щасливі 
ті, які, не бачивши, увірували!».

Це Євангеліє написане після того, 
як свідки Ісусового життя, смерті й 
воскресіння вже відійшли. Його по-
слання обов’язково потрібно було 
передати наступним поколінням, 
донести на основі свідоцтва тих, хто 
зі свого боку отримав звістку. І  тут 
уже починається час церкви, наро-
ду Божого, який продовжує звіща-
ти Ісусове послання, вірно передає 
Його слово й послідовно живе ним. 
Ми також зустріли Ісуса, Євангеліє, 
християнську віру через слово та 
свідоцтва інших людей – і повірили. 
Тому «ми щасливі».

Для того щоб іти слідом за цим 
Словом, пригадаймо таке запрошен-
ня К’яри Любіх: «Він хоче, щоб ти й 
усі люди, що не жили безпосередньо 
біля Нього, твердо знали, що мають 
те ж саме, що й апостоли. Ісус запев-
няє, що тобі пощастило не менше, ніж 
Його очевидцям. Адже ти маєш віру, а 
вона є новим способом, так би мови-
ти, “бачити” Ісуса. Завдяки їй ти мо-
жеш стати ближчим до Нього, глибше 
Його пізнати, зустріти Його в най-
дальших закутках свого серця. Завдя-
ки вірі ти можеш виявити Його посе-
ред двох чи більше братів, об’єднаних 
у Його ім’я, або в церкві, яка є Його 
продовженням.  [...]. Ці Ісусові слова 
ще й закликають тебе оживляти свою 
віру, не чекати на якусь опору чи знак, 

щоб рухатися вперед у духовному 
житті, не сумніватися в присутності 
Христа у твоєму житті й у твоїй історії, 
хоч би тобі й здавалось, що Він дале-
ко.  [...]. Він хоче, щоб ти вірив у Його 
любов навіть у скрутних ситуаціях чи 
за неможливих обставин»*.

Енн  – молода австралійка з вро-
дженою серйозною формою не-
повносправності. Вона розповідає: 
«Ще підлітком я запитувала себе, 
чому не померла відразу – таким ве-
ликим був тягар моєї вади. Батьки, 
які живуть Словом життя, завжди 
відповідали однаково: “Енн, Бог тебе 
безмежно любить і має для тебе осо-
бливий план”. Попри мої фізичні об-
меження вони все ж навчили мене 
не зупинятися перед труднощами, 
“любити першою” інших людей, 
так, як Бог робить щодо нас. Я по-
бачила, що багато ситуацій довкола 
мене змінилося, чимало людей на-
взаєм стали відкритішими до мене 
й не лише до мене. Від свого батька 
я отримала особисте послання, яке 
мала прочитати після його смерті. 
Там було написане лише одне речен-
ня: “У моїй ночі немає темряви”. Це 
мій щоденний досвід: щоразу, коли 
я роблю вибір любити й служити 
тому, хто зі мною поряд, у мені вже 
немає темряви і я можу відчувати 
любов, яку до мене має Бог».  

Летиція МАГРІ, 
квітень 2020 року 

* C. Lubich, Parola di Vita aprile 1980, in eadem, Parole di Vita, 
a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 
2017), pp. 169–170.
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Смерть – не остання зупинка!
Христос Воскрес!
Дорогі читачі, вітаю вас з найбільшим християнським святом  – 

Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа!
Цьогоріч Великдень зустрічаємо в драматичних обставинах – в умо-

вах пандемії коронавірусу. Крім того, в Україні досі триває кровопролит-
на війна. Ми відчуваємо страх через свою беззахисність перед хворо-
бою і смертю, здається, що вже й свято не свято. Це закономірно, адже 
смерть – наш найбільший виклик. Але подумаймо також про те, що саме 
воскресіння Ісуса Христа дарує нам нову перспективу. Він подолав смерть 
і дарував життя – віднині вона не є останньою зупинкою, навпаки, усі, хто 
помирає в Христі, отримують можливість через Нього вічно перебувати 
в любові Бога Отця. Вони мешкають там, де немає болю, печалі й зітхання.

Ставши чоловіком, Христос, як і кожна нормальна людина, боявся 
смерті. Пригадаймо Його слова: «Тепер стривожилась душа Моя – і що 
Мені казати? Спаси Мене, Отче, від години цієї! Але на те ж Я і прий-
шов  – на цю годину»  (Ів.  12:27). Син Божий розумів, що смерть  – це 
кульмінація Його місії на землі, і зумів випросити підтримку в Небес-
ного Отця. Будьмо певні, що й ми, перебуваючи в молитві з дитинною 
довірою, навіть у цих терпіннях і випробуваннях зможемо відчувати 
Його батьківську близькість і любов.

Мужності всім нам, миру і здоров’я!
Христос Воскрес!

Ієромонах Йоан Школик, ЧСВВ,
протоігумен провінції  

Найсвятішого Спасителя в Украііні
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Ченці-василіяни взяли участь 
у Міжнародному турнірі з шахів 
серед духівництва
24  лютого 2020  року у Львівському державному університеті фізич-

ної культури проходив III  Міжнародний відкритий екуменічний чемпіонат 
України з шахів серед духівництва. Мета заходу  – підняття патріотичного 
духу, удосконалення спортивної майстерності, популяризація шахів та на-
лагодження дружніх взаємин між духівництвом різних регіонів України і 
сусідніх держав. У турнірі, зокрема, узяли участь ієромонахи-василіяни та 
брати-студенти ВІФБС. 

Перемогу в змаганнях здобув о.  Віктор Квасній  (ЧСВВ), друге місце по-
сів о. Михайло Цегельський (голова відділу душпастирства спорту УГКЦ), 
третє – Олександр Неручек (Церква баптистів Христа) – повідомляє міжна-
родний арбітр, тренер та майстер міжнародної організації шахістів  (ФІДЕ) 
Олександр Прохоров. У церемонії нагородження взяв участь владика Ігор 
Возьняк, митрополит Львівський УГКЦ.  
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Сповідник віри
Антоній Масюк, ЧСВВ

За темних часів дуже добре 
видно світлих людей. Через них 
Бог найтяжчої миті приносить 
визволення. Бо ж написано: 
«Я  – Добрий Пастир. Добрий 
Пастир життя своє за овець по-
кладе» (Ів. 10:11). У нашій церк-
ві, зокрема в Чині Святого Ва-
силія Великого, є багато таких 
постатей. У  період репресій, 
заборон і переслідувань вони 
провадили активну діяльність, 
ревно несли своє служіння, до-
кладали великих зусиль, щоб 
одного дня церква вийшла з 
підпілля. Серед них о.  Антоній 
Федір Масюк (ЧСВВ), якого смі-
ливо можна назвати могутнім 
сповідником віри і чиї життя та 

діяльність є взірцем і для ми-
рян, і для богопосвячених осіб.

РАННІ РОКИ Й ПОКЛИКАННЯ
Майбутній василіянин 

прий шов у цей світ 20  травня 
1917  року Божого в с.  Смоли-
ні на Яворівщині. Його батьки, 
Іван і Софія, усього мали вось-
меро дітей, серед яких Федір, а 
саме так назвали новонародже-
ного, був шостим. Пізніше мама 
з любов’ю говорила йому: «Ти 
матимеш довге життя й будеш 
завжди веселим, як той соло-
вейко, бо ж так гарно співав, 
коли з’явився на світ…». Бать-
ки, а особливо мама, мали на 

В історії Христової церкви, починаючи із самого її виникнення, 
були як роки розвою, процвітання, так і часи утисків та гонінь. Вона 
постала на крові давньоримських мучеників, що зазнали страждань 
і прийняли смерть за віру, і за кожної епохи їхній сонм поповнював-
ся новими світлоносними постатями. Якщо говорити про недалеке 
минуле, то найбільші випробування для української церкви і її вірних 
випали на ХХ століття, а саме на період панування безбожного со-
вєцького режиму. Було вчинено багато жахливих злочинів, зламано 
безліч доль, але навіть тоді залишалося місце для віри й добра.
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хлопця великий вплив. Вони 
прищепили синові любов до 
Бога й ближніх. Федір змалку 
грався «в церкву», співав із се-
строю на пасовищі церковних 
пісень, читав «Місіонар», сам 
серед старших приступав до 
сповіді й причастя. Дивлячись 
на нього, люди казали батькам: 
«З того вашого хлопця, видно, 
буде ксьондз».

У 16 років Федір відчув по-
кликання до чернечого життя. 
Натоді він закінчив школу й 
працював у кооперативі. Коли 
настав час їхати до монастиря, 
директор відпустив його, на-
віть не роблячи ревізії,  – на-
стільки був упевнений у ньому. 
Своїм вибором юнак завдячу-
вав мамі, яка навчила любові 
до Богородиці.

18  січня 1934  року Божого 
Федір приїхав до Кристино-
пільського монастиря, де роз-
почав кандидатуру. Тут допо-
магав на кухні, у господарстві. 
Свої обов’язки виконував дуже 

сумлінно, повністю віддаючись 
служінню. Тоді йому навіть 
з’являлася уві сні покійна пані 
Ксенія Гец (коли Федір був ма-
лим, ця жінка дуже лагідно до 
нього ставилася) і просила про 
молитву. Порадившись зі своїм 
духівником, о. Мелетієм Камін-
ським, він пожертвував служби 
Божі за пані Ксенію, за що удо-
стоївся бачити чистилище.

20  травня 1937  року Божого 
Федір приїхав до Крехова, щоб 
розпочати новіціят. На облечи-
нах отримав чернече ім’я Ан-
тоній. Була спокуса покинути 
монастир. Поділився своїми пе-
реживаннями з магістром Пав-
лом Теодоровичем, він розумів 
його й порадив «жити нинішнім 
днем, немов останнім». Скріпив 
Антонія в покликанні сон: він 
побачив високу гору, оточену 
каламутними водами, у якій був 
крокодил, який пожирав тих, 
хто плив чи падав з гори. Розпо-
вів про це о. магістрові, на що він 
відповів: «Антонію, запам’ятай, 
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що якраз у тебе  – правдиве по-
кликання і ти маєш бути ченцем 
до кінця життя».

1  січня 1939  року Божого піс-
ля складення обітниць його ске-
рували до Жовкви. Легко там 
не було, але голос з небес додавав 
сили: «Сину, бодрися. Дитино, бо-
дрися». Незабаром знову повер-
нувся до Крехова. А 27  вересня, 
на Воздвиження Чесного Хреста, 
прийшла Червона армія, і за дві 
години вcix вигнали з монастиря. 
Антоній змушений був податися 
до рідного села Смолина.

ДІЯЛЬНІСТЬ У ПІДПІЛЛІ
У Смолині бр. Антоній був не-

довго: 1941 року першим повер-
нувся до монастиря й оселився 
в хатині неподалік. На початку 
1942  року настав голод, і з  ми-
лосердя до ближніх бр. Антоній 
віддавав увесь хліб нужденним. 
У кінці 1944 року отримав при-
значення до Жовкви, але не-
вдовзі совєти мобілізували його 
й помістили в тaбip на вул. Пе-
рацького у Львові. Жив у пере-
повненому бараці, щодня ходив 
на примусову працю. Там важко 
захворів, потрапив до лікар-
ні. Медики вважали його стан 
безнадійним, але якась сестра 
милосердя поставила бр.  Ан-
тонія на ноги. Відтак він знову 
повернувся до Жовківського 

монастиря, який, однак, закри-
ли 1948 року. Ченців перевезли 
до Крехова, але вже через рік, 
15  лютого 1949  року, тутешній 
монастир перетворили на шко-
лу. І знову переїзд, цього разу 
до Унева. Брат Антоній про-
жив там тиждень і повернувся 
до Крехівського монастиря, у 
якому залишився працювати 
різноробочим. Коли безбожни-
ки влаштували погром i почали 
спалювати ікони, він кинувся 
до охоплених вогнем святинь і 
вихопив образ Божої Матері.

Після смерті Сталіна 1953 ро-
ку брат перебрався з Крехова 
до Брюховичів, але й тут не за-
тримався надовго: часті наско-
ки співробітників НКВС змуси-
ли його переїхати до Малехова. 
Тут бр. Антоній жив з 1957 аж до 
1989  року. Працював у радгоспі 
при аграрному інституті, виявив 
себе як добрий працівник, за що 
дякував своїм настоятелям, які 
навчили все робити на славу Божу.

1965 року з Господньою до-
помогою бр.  Антоній розпочав 
зводити будинок на вулиці Но-
вій,  66. Це був підпільний мо-
настир, де відправляли святі 
літургії, виховували й навча-
ли молодих ченців, проводили 
свячення. 15  січня 1966  року в 
Брюховичах у сестер йосафа-
ток склав вічні обітниці. Тоді 
ж розпочав навчання на філо-
софсько-богословських курсах, 
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яке тривало сім років. 25  лис-
топада 1973  року в Малехові 
отримав ієрейські свячення з 
рук Кир Йосафата Федорика, 
після чого провадив підпіль-
не служіння в Жовкві й селах: 
Мокротині, Волі Висоцькій, 
Скваряві, Глинську. «…Під опі-
кою та заступництвом Матері 
Божої ти зможеш провадити 
той бідний народ»,  – говорив 
о.  Юрій Янтух нововисвячено-
му о.  Антонію. Відтоді викону-
вав душпастирське служіння, 
був учителем для молодих бра-
тів, а також працював на дер-
жавній роботі.

ВИХІД УГКЦ З ПІДПІЛЛЯ 
Й ОСТАННІ РОКИ ЖИТТЯ
За горбачовської перебудо-

ви розпочався рух за легаліза-
цію УГКЦ. З 1 травня 1989 року 
Божого на прохання о.  Василя 
Мендруня о.  Антоній разом з 
іншими почав щодня прави-
ти служби Божі та молебні до 
Матері Божої на майдані біля 
кармелітського монастиря, під 
вікнами Львівського обкому. 
«Антонію, з “гори” настане від-
родження католицької церк-
ви», – говорив бр. Грицюк.

17  вересня та 26  листопада 
взяв участь у багатотисячно-
му поході вулицями Львова до 
катедри Святого Юра за лега-
лізацію й повернення церков 
УГКЦ. 29 жовтня 1989 року від-
крили Преображенську церкву. 
2 січня 1990 року «двадцятка» на 
чолі з п.  Ганною Мороз від іме-
ні 15 тисяч вірних звернулася 
до виконкому Шевченківської 
райради м. Львова з проханням 
повернути монастир і церкву 
Святого Онуфрія. «Іди, дій i пе-
реможеш»  – відчував у своєму 
серці о. Антоній. І справді, влада 
віддала обитель, і на Йордан там 
уже відправляли службу Божу. 
У жовтні міська рада на прохан-
ня отця передала колишній кос-
тел отців бернардинів греко-ка-
толицькій громаді. А  13  грудня 
о. Антоній з о. Андрієм Шагалою 
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освятили його як церкву Свя-
того Андрія. У цьому храмі 
о.  Антоній став настоятелем і 
невтомно служив Христовому 
стаду. Люди, пройнявшись ве-
ликою довірою до нього за часів 
пiдпілля, і надалі прагнули його 
духовної опіки, несли своє най-
потаємніше, свої біди й пережи-
вання. У  1997–1999  роках о.  Ан-
тоній виконував душпастирську 
працю в Жовківському монас-
тирі, але громада просила, щоб 
він залишився у Львові, тому 
повернувся до церкви Святого 
Андрія. Тут до останніх сил слу-
жив Богові та людям.

5  травня 2010  року Божого 
через стан здоров’я отця пе-
ревели до Брюховицького мо-
настиря, де за ним доглядали 
брати-студенти. До останнього 
о. Антоній був вірний Господу й 
Діві Марії. Відійшов до небесної 
обителі 7 березня 2011 року Бо-
жого в Брюховичах.

*  *  *

Отець Антоній  – могутній 
сповідник віри. Упродовж ці-
лого життя він плекав любов 
до Бога, рідної землі й свого 
народу. Він завжди віддавав 
себе в руки Небесного Отця й 
під заступництво Богородиці. 
Чернець постійно мав біля себе 
чудотворну ікону Страждаючої 

Матері Божої, і Вона його охо-
роняла. Бог вибрав отця й діяв 
через нього: «Тому, що він явив 
свою любов до Мене, Я його 
врятую; Я вивищу його, бо 
знає Моє ім’я» (Пс. 91:14). Відо-
мі випадки, коли за молитвами 
о.  Антонія, за посередництвом 
Богородиці Господь творив 
чуда. Говорили, що в нього світ-
ла аура, люди захоплювалися 
його чуйністю, уважністю, щи-
рістю й добротою. Одного разу 
він урятував немовля: сказав, 
що молоко матері було нездо-
рове, і пізніше це підтвердили 
аналізи, а батько-комуніст піс-
ля спілкування з о.  Антонієм 
погодився охрестити дитину. 

Ми повинні вивчати й наслі-
дувати життя цього видатно-
го василіянина, адже він був і 
залишається взірцем доброго 
поводиря Божого люду.  

бр. Антоній, студент ВІФБС
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2. МАСЮК о. Антоній, ЧСВВ Moгутність 
Xpиcтoвої віри. Львів : Добра книжка, 2002.

3. КУПЧИК Лідія «Серце, повне любо-
ві» // Священик – слуга Божий (грудень 1994). 
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  «РЕЛІГІЯ АНТИХРИСТА – ЦЕ БРАТЕРСТВО ЛЮДЕЙ 
БЕЗ БАТЬКІВСТВА БОГА» – ЄПИСКОП ФУЛТОН ШІН
1947 року архієпископ Фултон Шін дав інтерв’ю, актуальність якого 

в руслі подій сьогодення набуває особливої гостроти. «Ми спостеріга-
ємо кінець християнства», – сказав він тоді й виявився далекоглядним, 
як пророки давніх часів. Священник відразу ж пояснив, що має на увазі: 
«Християнство  – це економічне, політичне, соціальне життя, натхнене 
християнськими принципами. Християнство закінчується – ми бачили, 
як воно помирає. Подивіться на симптоми: розпад сім’ї, розлучення, 
аборти, аморальність, загальна нечесність».

На запитання, чому так мало тих, хто усвідомлює серйозність сучасної 
кризи, архієпископ відповів, що переважна більшість людей не хоче ві-
рити, що настали тяжкі часи, і не має критеріїв, за якими можна оціни-
ти ситуацію. «Тільки ті, хто живе вірою, справді знають, що відбувається 
у світі, – зазначив Фултон Шін. – Загал же, який віри не має, не здатний 
осягнути запущених руйнівних процесів.

Звичайно, це схоже на чергові “страшилки” таблоїдів, але Ной готу-
вався до потопу за 120 років до його настання, а люди не повірили. Як 
сказав наш Господь: “Бо як у дні перед потопом вони їли та пили, виходи-
ли заміж і одружувалися, аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчега, 
і вони не знали, поки не настав потоп, так буде і прихід Сина Людсько-
го”» (Мт 24:38–39).

Архієпископ замислювався, чи готові ми побачити знаки часу, оскільки 
усунули основні принципи й замінили їх припущенням, що людина, по-
перше, не має «жодної іншої функції в житті, крім виробляти та набувати 
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багатство», а по-друге, від природи є доброю й «не потребує, щоб Бог 
рятував її від провини». Люди продовжують думати, що прогрес відбува-
тиметься автоматично, завдяки науці, освіті та еволюції, яка одного дня 
зробить людину богом. І ця ідея покликана не розкрити сенс і мету життя 
(а саме – порятунок душі), а стимулювати нові технічні досягнення, щоб 
«зробити на цій землі Град людський та витіснити Град Божий».

Шін зазначив, що знаки часу виявляють, що ми перебуваємо «напри-
кінці епохи цивілізації, яка розглядала релігію як додаток до життя, за-
йвий благочестивий, моральний збудник особистості, швидку допомогу, 
яка піклувалася про уламки суспільного порядку доти, поки наука не усу-
нула саму потребу в цій допомозі. Нову еру, у яку ми вступаємо, можна 
назвати релігійною фазою людської історії». Останнє речення може зда-
тися суперечливим, але архієпископ пояснив свою думку. Він сказав: «Це 
не означає, що люди будуть навертатися до Бога. Вони радше перейдуть 
від байдужості до пристрасті. Точиться боротьба за душі людей … Кон-
флікт майбутнього відбувається між абсолютом, який є Богочоловіком, 
і абсолютом, який є людиною-богом; Бог, який став людиною, і людина, 
яка робить себе богом; брати в Христі та товариші по антихристу». Щодо 
останнього Фултон Шін підкреслив: «Його релігія буде братерством без 
батьківства Бога, він обдурить навіть обраних».

Єпископ пригадав пророцтво Богоматері з Фатіми про те, що, якщо 
світ не дотримуватиметься її настанов, Росія розповсюджуватиме свою 
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хибну (комуністичну) ідею. Але «Бог не дозволить неправді стати вічною. 
Революція, розпад, хаос повинні нагадувати, що наше мислення було не-
правильним, а наші мрії – нечестивими. Моральна правда підтверджу-
ється руїною. Нинішній хаос  – це найсильніший негативний аргумент, 
який коли-небудь може бути висунутий для утвердження християн-
ства… Розпад після відмови від Бога, таким чином, стає тріумфом смис-
лу, підтвердженням мети… Неприємності – це вираження Божого осуду 
зла. Катастрофа виявляє, що зло саме себе долає, адже ми не можемо 
відвернутися від Бога, не заподіявши шкоди собі». Окрім того, на думку 
Фултона Шіна, криза має настати, «щоб запобігти помилковій ідентифіка-
ції церкви та світу. Наш Господь хотів, щоб Його послідовники відрізня-
лися: “Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, 
але Я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить” (Ів. 15:19).

Із тривогою преподобний розмірковував над тим, що життя багатьох 
християн характеризують посередництво та компроміс: «Багато хто читає 
ті ж романи, що й сучасні язичники, виховує своїх дітей таким же безбож-
ним способом, слухає коментаторів, які судять сьогодення по вчорашньо-
му і завтра по сьогоднішньому днях, дозволяють язичницькі практики, такі 
як розлучення та повторний шлюб». Шін згадував католицьких лідерів, які 
рекомендували комуністів до Конгресу, католицьких письменників, які 
обіймали президентські пости в організаціях комуністичного фронту, щоб 
пронизати тоталітарними ідеями кіно. Він констатував: «Більше немає кон-
флікту та опозиції, які повинні нас характеризувати».

Преподобний Шін уважав, що «зло повинно прийти, щоб відкинути, 
зневажати, ненавидіти, переслідувати нас, і тоді ми підтвердимо свої ві-
рність та стан, на чиєму боці стоїмо. Як проявляються сильні та слабкі 
дерева, якщо не дме вітер? Наша кількість дійсно зменшиться, але наша 
якість зросте. Тоді будуть перевірені слова нашого Учителя: “Хто не зби-
рає зі Мною, той розкидає”»  (Мт 12:30). Преподобний також зауважив, 
що «тепер люди виявляють, що їхні нещастя збільшуються в прямому 
співвідношенні й пропорційно до зневаги християнства».

Єпископ наголосив, що кризовий момент для християн – це час не 
відчаю, але можливості: «Що більше передбачимо свою приреченість, 
то ймовірніше уникнемо її. Щойно визнаємо, що перебуваємо під бо-
жественним гнівом, як отримаємо право на божественне милосердя. 



21WWW.MISIONAR.IN.UA

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ

Через голод блудний син сказав: “Я встану й піду до батька”. Сама 
Божа дисципліна дає надію. Злодій праворуч прийшов до Нього вже 
у хвилину смерті. Християнин знаходить підґрунтя для оптимізму в 
найбільшій проблемі, адже його Великдень триває протягом трьох 
днів від Страсної п’ятниці. … Одним із сюрпризів небес буде побачи-
ти, скільки святих постало серед хаосу, війни та революції». Преподо-
бний Шін указав на численних людей, що стояли перед престолом Бо-
жим, – «це ті, хто пережив час великих страждань; вони вимили свої 
шати і зробили їх білими в крові Агнця» (Об. 7:14).

На закінчення розмови архієпископ наголосив, «що світ закли-
кає всіх до героїчних зусиль. Католикам потрібно розпалити свою 
віру, повісити розп’яття у своїх домівках, щоб нагадувати собі про 
обов’язок нести хрест, збирати сім’ю щовечора й читати розарій, хо-
дити на щоденну месу, щоб дух любові та жертовності окроплював і 
бізнес, і соціальне життя, й обов’язки. Сильніші душі можуть щодня 
проводити святу годину, особливо в парафіях, які усвідомлюють по-
треби молитов зцілення». 

Насамкінець преподобний Фултон Шін сказав: «Сили зла об’єднані, 
сили добра розділені. У нас, напевно, не вийде зустрітися в одному хра-
мі, але ми можемо зустрітися на колінах».

Джерело:	National	Catholic	Register

  ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УГОРЩИНИ:
«БЕЗ ХРИСТИЯНСТВА МИ ПРИРЕЧЕНІ 
НА ПОРАЗКУ»
Тільки повернення до традицій і християнських цінностей надасть 

сенсу існуванню та діяльності Європейської народної партії, уважає 
прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Відмовляючись від політики, 
що ґрунтується на їхній основі, ЄНП прирікає себе на поразку. За сло-
вами Орбана, силу, що століттями підтримувала латинську цивілізацію, 
сьогодні витісняють гендерна ідеологія, масова міграція, культурний 
марксизм тощо.
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Прем’єр-міністр звинува-
тив політиків ЄНП у прова-
дженні помилкової політики, 
унаслідок якої «поглибилися 
розбіжності між країнами-
членами Східної та Західної 
Європи». Політик скерував 
спеціальний меморандум до 
партнерів з Європарламен-
ту, що засідали в цій фракції, 
яким закликав шукати союз-
ників насамперед серед кон-
сервативних правих партій, 
а не тільки ліберальних лівих.

  КІЛЬКІСТЬ СВЯЩЕННИКІВ,
ЩО ВІДКИДАЮТЬ СВОЄ СЛУЖІННЯ, ЗРОСТАЄ
Уже понад 10  років у всій католицькій церкві зростає кількість свя-

щенників, які залишають своє служіння. За останніми даними Інституту 
статистки католицької церкви 2017  року зі священницького стану ви-
йшло 739 єпархіальних священників та 447 ченців.

Систематичне зменшення кількості священників кількома роками ра-
ніше відзначила, зокрема, Європейська служба в справі покликань (EVS) 
під час Європейського конгресу покликань, який відбувся 2014  року 
у Варшаві. Дані EVS натоді засвідчували, що 2012 року в Європі налічу-
валося 131 742 єпархіальні священники, на 633 менше, ніж 2011 року. 
У  масштабах усієї Вселенської церкви кількість священників-ченців 
з 2000 року зменшилася й на сьогодні становить неповних 133 тисячі.

У першій декаді ХХІ століття кількість нових єпархіальних священ-
ників зростала, проте з 2011 року спостерігається зворотна тенденція. 
Згідно з даними 2017 р. у всій церкві налічується 5800 нових єпархіаль-
них священників. У Європі кількість свячень єпархіальних священників 
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стабільно зменшується. 
2017 року їх було 1272.

Явище відкинення свого 
покликання єпархіальними 
священниками у світі з року в 
рік характеризується великою 
зміною показників. Між 2000 
і 2009  роками тенденція вка-
зувала на зниження кількості 
священників, які залишили 
служіння. Із 2009 року домінує 
тенденція зростання. 2017 року у світі зафіксовано 739 випадків виходу єпар-
хіальних священників зі священницького стану. У Європі простежується схо-
жа тенденція. До 2009 року відбувалося незначне спадання показників, про-
те з 2011 року вони знову зростають. Згідно з даними Європейської служби 
в справі покликань 2012 року зафіксовано 222 випадки відкинення служіння, 
на 19 більше, ніж попереднього року. 2017 року на Старому Континенті зі свя-
щенницького стану вийшло 146 єпархіальних священників.

  У КАТОЛИЦЬКИХ ШКОЛАХ
НАВЧАЄТЬСЯ ПОНАД 60 МІЛЬЙОНІВ ДІТЕЙ
Католицькі школи в Європі відвідує понад вісім мільйонів учнів, а по 

всьому світі – 60 мільйонів, і їхня кількість постійно зростає.
Польське католицьке пресагентство КАІ, цитуючи інтерв’ю, яке Кріс-

тін Манн*, президент Європейського комітету з питань католицького 
виховання**, дала для віденського тижневика Der  Sonntag, указує, що 
в католицьких освітніх установах Європи навчається понад 8 мільйонів 
учнів, а якщо до цієї статистики додати школи інших віросповідань, мож-
на говорити про 10 мільйонів.

*  Крістін Манн – богослов і юрист, протягом багатьох років очолювала віденське бюро з питань освіти й австрійське міждисциплінарне 
управління освіти, навчання і виховання, нині є президентом Європейського комітету з питань католицького виховання.
**  До Європейського комітету з питань католицького виховання, головний офіс якого розташований у Брюсселі, належать представники 
католицького шкільництва з 25 країн Європи, зокрема й України. Основною метою діяльності комітету є обмін досвідом, співпраця та 
представлення інтересів католицьких освітньо-виховних закладів у європейських інституціях.
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Пані Крістін підкреслила, що після 
Другої світової війни майже у всіх кра-
їнах Західної Європи відродились не 
тільки католицькі, але й протестант-
ські школи, як і православні та мусуль-
манські. За її словами, історично сис-
тема освіти в європейських та інших 
країнах світу ґрунтувалася на като-

лицькій моделі. Вона також указала на цікаву закономірність: католиць-
ка система освіти спроможна динамічно жити й розвиватися в різних 
правових системах, що регулюють відносини між церквою та державою. 
Так, у Франції, державі, де ще 1905 року прийняли закон про відділення 
церкви від держави, у католицьких школах навчається понад 2 мільйони 
дітей, а в Бельгії їх відвідує 75 % дітей, такі ж дані й щодо початкових шкіл 
Ірландії. А країною з найвищим показником зростання католицьких шкіл 
тепер є Албанія, яку за комуністичних часів уважали першою атеїстичної 
державою світу.

Крістін Манн зауважила, що більшість католицьких шкіл провадять чер-
нечі згромадження або дієцезії, і схвально відгукнулась про ці навчальні 
заклади. Вона зізналася, що під час міжнародних симпозіумів її завжди 
вражає різнорідність чернечих згромаджень, які опікуються школами за 
межами Європи. Деякі з них засновані зовсім недавно, а їхні назви неві-
домі загалові. У деяких країнах, де християни становлять меншість, вони 
досягли величезних успіхів. Члени чернечих чинів та згромаджень, на її 
думку, є чудовими фахівцями в галузі освіти й виховання, вони застосову-
ють конструктивний підхід до різноманіття культурних відмінностей, збе-
рігаючи водночас власну ідентичність.

Серед викликів католицьких шкіл пані Крістін виокремлює проблему 
прийому до них дітей, що належать до інших конфесій, і їхнього відвіду-
вання уроків релігії. З нею переважно стикаються в європейських на-
вчальних закладах, тому що на інших континентах відсоток учителів-ка-
толиків незначний або ж небагато дітей, які сповідують інші релігії.

У відповідь на запитання, що відрізняє католицьку школу від інших, 
Крістін Манн сказала, що це насамперед широта католицьких горизон-
тів, які виявляються у двох напрямках: через розвиток індивідуальності 
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учня, навіть за його значного 
опору католицьким цінностям, 
і водночас відкриття сучасної 
ситуації в соціумі та викликів, 
пов’язаних з нею. Це відбива-
ється в конкретній педагогіці 
та пошані до різноманітності, 
але з акцентуванням уваги на 
одному центрі цінностей. Кож-
на дитина унікальна й прийня-
та Богом з усім її потенціалом. 
Гуманність молодої людини 
розвивається в процесі на-
вчання, у релігійному вимірі, у 
забезпеченні відповідних до-
сягнень, але також у розвитку 
основних чеснот.

Щодо ролі католицьких на-
вчальних закладів як місця 
євангелізації пані Крістін наго-
лосила, що потрібно євангелізувати і словом і ділом. Самих проповідей, 
ідеалів та уроків буде недостатньо, якщо вони не стануть основою шкіль-
ної дійсності, повсякденного життя. А з другого боку, не можна обійти-
ся тільки практикою солідарності та поваги до іншої людини, не даючи 
пояснень й інтерпретацій.

Vatican	News

  ЖІНЦІ РЕКОМЕНДУВАЛИ ЗРОБИТИ АБОРТ 
ДВІЙНІ,  АЛЕ ВОНА ОБРАЛА ЖИТТЯ
У двійнят Рейчел Прескотт діагностували синдром Дауна, а одна з ді-

вчаток до всього мала ваду серця. Лікарі радили жінці зробити аборт, 
але вона відмовлялася. Сьогодні дочки наповнюють її сім’ю радістю та 
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щастям. Рейчел ставиться до 
них як до чудес, адже близ-
нюки із синдромом Дауна 
народжуються вкрай рідко: 
одна пара на мільйон.

Рейчел і її чоловікові пові-
домили, що малюкам, імовір-
но, знадобиться операція на 
серці. Згодом лікарі ще більше 
розгубилися: виявилося, що 
в  немовлят також може бути 
синдром Дауна. Медики ска-

зали Прескоттам, що через серйозні кардіологічні й генетичні вади дітей 
вони страждатимуть усе життя, і закликали Рейчел зробити аборт. Вони не 
заглиблювались у можливості лікування, не розбиралися в стані здоров’я 
немовлят. Однак пара відмовилася від подальших допологових діагнос-
тик, вирішивши, що всупереч усьому повністю прийме своїх дітей.

У таких випадках лікарі рекомендують народжувати шляхом кесаре-
вого розтину, адже пологи можуть бути ризикованими і для матері, і для 
дітей, але Рейчел відмовилася. Завдяки їхнім з чоловіком молитвам ді-
вчатка народилися природним шляхом.

«Усвідомлення надзвичайного зв’язку між моїми дітьми в час їхнього 
зростання й навчання, – це те, що мені найбільше подобається в материн-
стві», – каже жінка. Вона зізнається, що якби їй довелося вибирати знову: 
аборт чи народження дітей, то її рішення не змінилось би, тому що любов 
до малюків перевершує все, зокрема їхні вади зовнішності й здоров’я.

Подружжя Прескоттів закликає інших батьків не боятися негативних 
коментарів щодо своєї дитини чи дітей, які мають синдром Дауна. Віра 
та довіра до Бога відіграють головну роль у сімейному житті. В одній зі 
своїх публікацій у Facebook Рейчел пише: «Бог ніколи не помиляється. 
Він ніколи не розглядає обличчя (або зайву хромосому) будь-кого зі сво-
їх дітей як смертний вирок». А також: «Краще хай Бог залишається Богом. 
Його думки завжди будуть вищими за наші, і ми можемо змінити свою 
думку, щоб просто полюбити всіх з їхніми особливостями».

Aleteia
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  «ЛЮДСТВО ПОВИННЕ ПРИПИНИТИ
РОЗМНОЖУВАТИСЯ» –
ПРОФЕСОРКА МАККОРМАК
Професорка Кембриджського університету Патриція МакКормак 

опублікувала книжку The Ahuman Manifesto: Activism for the End of the 
Anthropocene, у якій запропонувала радикальний спосіб розв’язання про-
блеми зміни клімату – дозволити людству вимерти. Жінка є кліматичною 
активісткою, але вона не погоджується з тим, що люди повинні зберегти 
планету для нащадків, навпаки, її потрібно захистити від наступних по-
колінь. До кола наукових інтересів професорки належать «континенталь-
на філософія», фемінізм, теорія квірів, теорія постлюдства, фільми жахів, 
модифікація тіла, права тварин, кінесексуальність та етика. МакКормак 
раніше відзначилася заявою про те, що тварини рівні людині, тепер вона 
стверджує, що люди повинні свідомо взяти курс на вимирання.

«Основне послання книжки полягає в тому, що ми живемо за епохи 
антропоцену, коли людство викликало своєю діяльністю масу проблем, 
одна з яких – створення нинішнього ієрархічного світу, у якому мають 
успіх білі чоловіки гетеросексуальної орієнтації, а представники інших 
рас, статей і сексуальної орієнтації, а також люди з обмеженими можли-
востями борються за це право», – сказала вчена. Центральний аргумент 
«Антилюдського маніфесту» можна сформулювати так: людство вже по-
неволене капіталізмом до стадії «зомбідім», і виправити заподіяну шкоду 
можна тільки одним способом  – по-
ступово припинивши розмножувати-
ся. Крім того, воно повинне побачити, 
що не є єдиною домінантною силою, 
але передовсім має зруйнувати уста-
лену ієрархію. За словами оглядача 
Алістера Райдера, книжка МакКор-
мак буквально закликає до знищення 
всього людського роду, хоч написана 
вона в «життєрадісному й оптиміс-
тичному дусі».
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Дослідниця розповіла, що до цієї ідеї її підштовхнув інтерес до «фемінізму і 
теорії гомосексуалізму». Вона також пропонує повністю прибрати із життя лю-
дей релігію, проте незрозуміло, чи поширюватиметься це на її переконання.

Себе професорка МакКормак називає «окультним магом» і перед пу-
блікою виступає у відповідному образі. Вона з’являється у відеоролику 
на YouTube під назвою «Сповідуючи окультизм», також знялася у філь-
мі «Непристойні відеопустощі: детальні інструкції», у якому подає огляд 
фільму «Пісня Джиммі Блексміта» (історія аборигена-австралійця, що 
влаштував різанину «в ім’я расової справедливості»).

  У ШВЕЦІЇ НА 1500 % ЗРІС РІВЕНЬ
ГЕНДЕРНОЇ ДИСФОРІЇ

У Швеції близько 6000 осіб має розлад гендерної ідентичності. За про-
гнозами найближчими роками цей показник зростатиме, оскільки деда-
лі більше людей звертається по допомогу та проходить тестування на 
гендерну дисфорію, повідомляє шведське телебачення SVT.

Шведська національна рада охорони здоров’я повідомляє, що 
з 2018  року кількість дівчат, які мають проблему з прийняттям сво-
єї статевої приналежності, зросла на 1500  %, а хлопців  – на 400  %. 
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Представник організації Пітер Салмі визнав, що владі відомо про зрос-
тання статистики: «Зростання? У цьому немає жодних сумнівів, але ми не 
знаємо, чим спричинена ця тенденція», – каже він. Камілла Ернстссон із 
центру лікування дисфорії в Умеа зазначає, що якщо відносно недавно 
до них зверталася одна-дві особи на рік, то тепер – до десяти.

Також статистика засвідчує, що люди із сексуальною дисфорією зазвичай 
частіше, ніж інші групи осіб, учиняють самогубство. Із приблизно 6000 лю-
дей з таким діагнозом 21 чоловік та 18 жінок наклали на себе руки. Однак 
Пітер Салмі зауважує, що «люди з гендерною дисфорією, які покінчили жит-
тя самогубством, також страждали від багатьох інших психічних розладів, 
тому іноді важко визначити, що стало причиною суїцидальних тенденцій».

Поки що причини такого різкого збільшення кількості випадків вияв-
лення гендерної дисфорії невідомі. Проте ми не можемо відкидати впли-
ву нав’язливої пропаганди ЛГБТ-ідеології. До неї особливо сприйнятливі 
підлітки, тому що їхня психіка нестабільна. Вони легко піддаються про-
паганді. Та ж ситуація й у Великобританії, де дітям кажуть, що вони мо-
жуть мати іншу стать. Процедурам зміни статі піддаються навіть без зго-
ди батьків. Наприклад, набув резонансу випадок, коли 14-річній дівчині 
видалили груди, після того як вона остаточно вирішила бути хлопчиком.

  «В АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЖЕ 
ПОТРАПИТИ ЯК  70-РІЧНИЙ ЧОЛОВІК,
ТАК 13-РІЧНИЙ ХЛОПЕЦЬ», –
ПСИХОТЕРАПЕВТИ ЦЕНТРУ «НАЗАРЕТ»
Всесвітня організація охорони здоров’я  (ВООЗ) визнала алкоголізм хворо-

бою ще 1986 року, ігроманію  – 2018-го. 1988  року Генеральна Асамблея  ООН 
визначила 26 червня Міжнародним день боротьби зі зловживанням наркоти-
ками. Однак у нашій країні ці недуги набувають усе більшого розмаху й «мо-
лодшають». Україна сьогодні – серед лідерів у світових рейтингах споживання 
алкоголю й кількості узалежнених. Ситуацію коментують психотерапевт і 
директор львівського реабілітаційного центру «Назарет» Марина Потурай 
і Віктор Романчук.
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«Хімічні залежності давно визнані хворобою,  – каже Марина Поту-
рай. – Проте в нашому суспільстві алкоголізм зазвичай сприймають як 
погану звичку чи слабкість, яку можна подолати, просто “взявши себе 
в руки”. Як наслідок, людина з такою залежністю не викликає співчуття, 
бажання допомогти й підтримати, бо “сама винна”. Тому один з головних 
напрямків просвітницької роботи нашого центру – роз’яснення, що таке 
алкоголізм, які його механізми і пастки…»

Директор «Назарету» Віктор Романчук підтверджує: в алкогольну за-
лежність може потрапити як 70-річний чоловік, так і 13-річний хлопець. 
Ця хвороба не має обмежень ні за віком, ні за статтю, ні за соціальним чи 
матеріальним становищем, хоча, справді, у когось більші ризики, у когось 
менші. «Люди не народжуються із цією хворобою, навіть якщо батьки зло-
вживали і така схильність потенційно вища, але є певні процеси, які її сти-
мулюють і розвивають, зокрема психологічні», – підкреслює він. 

Причини цих процесів зазвичай кореняться в психологічних 
проблемах людини: вона не може впоратися з якимись емоціями, 
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переживаннями й прагне позба-
витися дискомфорту. І знаходить 
спосіб  – алкоголь (чи щось інше). 
Марина Потурай наводить при-
клад: «Хлопець приходить на дис-
котеку, але не вміє танцювати. 
Йому незручно, важко, він боїться 
видатися недолугим, але випиває, 
розслабляється – й от, ніби й лег-
ше, і танцювати можна без побою-
вань, що про тебе подумають».

«Мозок може запам’ятати цей 
момент  – що саме може “виручи-
ти” у психологічно скрутну хвили-
ну, – додає пан Романчук. – Тоді й 
в інших ситуаціях, з іншими почут-
тями людина потребуватиме такої 
зміни свідомості, тому що мозок 
вимагатиме цієї дози задоволення 
й захисту від неприємних почут-
тів. Але що більше вона випиває, 
то сильніше й страждає, тому що 
ці забиті в “підвал” почуття нікуди 
не діваються й прожити їх свідомо 
в реальності не виходить…»

Чи означає це, що кожен може стати залежним від алкоголю? І так, і ні. 
«Якщо людина психологічно збалансована, вона може випити в компанії, 
і це її не “підчепить на гачок”, не перейде у звичку, – зазначає Марина По-
турай. – У більшості випадків залежність виникає й закріплюється в тих, 
хто має проблеми з вираженням почуттів й іноді глушить це алкоголем…»

Психотерапевти центру «Назарет» – першого і єдиного в УГКЦ реабілі-
таційного центру такого типу – кажуть: основна їхня робота – вилікувати 
людину психологічно, дійти до причин, які привели її до узалежнення як 
способу захисту. Адже, за словами Віктора Романчука, для багатьох осно-
вною перепоною є страх відмови від алкоголю, страх перед реальністю.
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Стартап, сестро:
черниці і соціальне 
підприємництво

– Усе з Божою поміччю,  – 
с. Вінкентія відчиняє важкі двері 
монастиря й робить крок усере-
дину. Розгойданий поділ жіночої 
ряси миготить на сходовому май-
данчику та веде до кухні. На столі 
чекають смачний борщ і варени-
ки зі сметаною. 101-й кілометр – 
недалека дорога зі Львова, проте 
тут не можуть зустріти інакше.

Гошівський монастир сестер 
Пресвятої родини ще з 1911 року 
є місцем теплого прийому бага-
тьох гостей і нужденних, а від-
недавна він став ще й центром 
соціального підприємництва. 
Камера для вирощування пече-
риць, макаронний цех, сонячні 
колектори  – це лиш незначна 
частина того, що вдалося зроби-
ти кільком місцевим черницям.

– Ми думали, що можемо зро-
бити для самозабезпечення, роз-
витку монастиря та реалізації 
благочинних проєктів,  – розпо-
відає с. Вінкентія. – Адже, як і ба-
гато інших монастирів, наш живе 
з пожертв. Грошей вистачає на 
проживання в Гошеві, але, щоб 
провадити добродійність, орга-

нізовувати табори, треба більше. 
Якщо це літні табори для дітей, 
то батьки або парафіяни можуть 
поділитися продуктами, але є 
безліч побічних витрат.

Сестра Вінкентія довго роздуму-
вала: «Як утілити свої задуми? Це 
ж такі складні розрахунки!». Тиж-
день молилася – й однієї миті відчу-
ла: «Напевно, на те Божа воля».

МАРКЕТИНГ ДОВІРИ
Ми ще сиділи на кухні, коли до 

нас забігла вродлива висока ді-
вчина. Її звуть Наталя, їй чотир-
надцять. Прийшла в справі: для 
іконописної школи, яка діє при 
монастирі, потрібно кілька яєч-
них жовтків, якими розводять 
пігмент, щоб отримати певний ко-
лір. Колись Наталя відпочивала в 
літніх таборах, а тепер допомагає 
сестрам з молодшими дітками. 

Двотижневий табір організову-
ють для сиріт, дітей з багатодітних 
та малозабезпечених сімей. Деякі 
батьки не мають можливості по-
везти кудись своїх дітей на літо, 
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тому з корисним і цікавим прове-
денням часу допомагають сестри. 
Учасники табору ходять у гори, 
займаються спортом, навчаються 
чогось нового, зрештою, просто 
відпочивають. Біля монастиря є 
футбольне поле, волейбольна сіт-
ка, протікає річка  – варіантів для 
корисного дозвілля безліч.

Щоб проводити такі школи, се-
страм потрібен певний фінансо-
вий ресурс. Гошівський жіночий 
монастир – один з дев’яти домів 
Згромадження сестер Пресвятої 
родини, також є вони в Києві, 
Тернополі, Івано-Франківську та 
інших містах. Це одна структура, 
але кожен монастир незалежний 
і функціонує самостійно. У Гоше-

ві проживає лише десять сестер, 
допомагати їм приходить кілька 
чоловіків і жінок.

Коли з’явилася ідея виро-
щувати печериці, с.  Вінкентія 
скористалася нагодою й, щоб 
розвивати справу, наважилася 
вчитися в Інституті лідерства та 
управління УКУ. До монастиря 
вона пішла у 28  років, тож мала 
певний багаж досвіду за плечи-
ма. Народилася у Львові, закін-
чила педагогічний коледж, вісім 
років працювала вихователькою 
в дитячому садочку, вивчала 
українську філологію в універси-
теті. Проте здобуття нової освіти 
виявилося для неї непростим за-
вданням.
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– О, це був виклик!  – згадує 
с. Вінкентія. – Спочатку я геть нічо-
го не розуміла. Прийшла в Інсти-
тут лідерства та управління, а мені 
почали розповідати про ґаджети, 
маркетинг та фінансовий аналіз. 
Я думала: «Що вони говорять?».

Провчившись кілька днів, 
с.  Вінкентія прийшла до насто-
ятельки й сказала: «Нічого не 
розумію. Я маю вищу освіту, але 
не  знаю, що людина хоче мені 
донести. У якому словнику такі 
слова знайти? Після цього в неї 
першої з’явився інтернет  – на 
мобільній флешці. Нині у всьому 
монастирі є доступ до wi-fi.

– Люди добрі, я могла написати 
концепцію та навіть бізнес-план. 
Але ж якою незрозумілою була 
для мене фінансова частина! Що 

викладачі хотіли нам сказати? 
Там був один цікавий мужчина, 
який приносив різні таблички. 
І я взагалі не уявляла, що треба 
зробити. У результаті розрахун-
ки мої були правильні. Мене всі 
запитували, як то мені вдалося, 
адже я не вміла користуватися 
програмою Excel.

Найбільше черниці, яка знову 
стала студенткою, запам’ятались 
лекції про стратегічне планування:

– Воно мені допомогло поба-
чити основну ціль нашого згро-
мадження. Ми також повинні 
знати, чого хочемо й куди йдемо, 
які наші сильні сторони, а які  – 
слабкі? Я зробила SWOT-аналіз. 
Одна з наших слабких сторін – це 
те, що ми мало спілкуємося зі сві-
том, мало знаємо його потреби.
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Особливо важко мені дався 
маркетинг. Шампіньйони – то наш 
перший стартап. Спершу я дума-
ла: як ми будемо продавати гриби 
нашим сусідам, якщо мені хочеть-
ся віддати їх просто так? Але люди 
самі приходили по них, і ніяких 
проблем зі збутом не виникло. На-
віть навпаки: вирощеного часом 
бракує для всіх охочих. Коли мене 
запитували про маркетинг, я від-
повідала, що він у нас побудова-
ний на довірі. Ось і все.

ГРИБНОКОШТ
Сестра Вінкентія стоїть серед 

просторої камери. Довкола  – по-
лиці, на яких ростуть гриби. Сюди 
в сезон завозять десять тонн тор-
фу та компосту, у якому вже є мі-

целій гриба. Щодва місяці черниці 
збирають урожай. Камера сте-
рильна, і до неї не можна заходити 
без відповідного взуття й маски. 
Якщо нехтувати правилами, то 
всередину може потрапити інфек-
ція і це може зіпсувати урожай.

– Наші розрахунки були пра-
вильні, – каже с. Вінкентія. – Попри 
те, що ми – найменше грибне під-
приємство в Україні, маємо най-
кращі результати. Якщо в Україні 
в середньому мають 23  % збору 
гриба, то ми – 40–42 %. Подейкують, 
що ми, черниці, не вміємо рахува-
ти, або що гриби намолені, але ре-
зультати говорять самі за себе. Це 
пов’язано з тим, що працюємо ін-
дивідуально й дуже добре ті гриби 
доглядаємо. На великих підприєм-
ствах може не бути таких умов.
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Сестра Вінкентія їздила на шко-
лу грибників і має технолога-кон-
сультанта. За рік у монастирі мо-
жуть зібрати шість урожаїв, але 
все-таки закладають у процес п’ять.

– Ми робимо перерву. Чому? 
Тому що ми зайняті в іншій сфе-
рі й не можемо займатися тільки 
грибами. У нас є діти, табори, інші 
активності. Але, справді, те, що 
ми – черниці, зіграло велику роль. 
Я знала одного парафіянина, який 
вирощував печериці. Наш свя-
щенник запитав, чи він не міг би 

нам розказати, як це робити, і той 
погодився. Зробили заміри, у нас 
було приміщення, де колись жили 
корови, – так почали.

– На жаль, ми не можемо про-
понувати всю продукцію на по-
стійній основі,  – каже с.  Вінкен-
тія.  – Але до нас приїжджають з 
різних міст і сіл і беруть те, що є. Бо 
знають, що то екологічно чисте.

Ми не зупиняємося на до-
сягнутому, стараємося рухатись 
уперед. В  Інституті лідерства та 
управління УКУ було стільки 
ідей… Мені так приємно, що ба-
гато людей в Україні готові пра-
цювати! Кажуть: «Ніхто не хоче». 
Неправда. У нас навіть одна се-
сія відбувалася тут, у монастирі. 
У групі навчався один атеїст, пи-
тав, чи може приїхати. Я кажу: 
«Звісно, що можна!». У нас немає 
такого, що хтось щось мусить. Це 
навчання зблизило всіх, та й мої 
одногрупники побачили інший 
бік чернецтва.

Часом черницям доводиться 
ламати стереотипи. Сестра Він-
кентія пояснює:

– Люди думають, що черниця 
тільки молиться й не усміхається. 
Чому я так усміхаюсь, чому така 
щаслива? Бог мене покликав, я 
знайшла в собі силу відповісти, 
то чому маю бути нещасною? Чи 
я роблю щось, чого не хочу або 
не люблю? Монастир  – це стиль 
життя, існування спільноти. Це не 
означає, що хтось когось до чогось 
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змушує і що ми цілий день сидимо 
вервечку перебираємо. Ми живе-
мо вільно, щасливо, радісно.

Що роблять наші люди, коли 
приходять додому? Одразу за 
пульт і в телевізор. Людина боїть-
ся залишатися наодинці, боїться 
задуматися над тим, що вона ро-
бить і куди йде. Ми – не боїмося. 
Спершу це все важко залишити, 
але потрібно, щоб зрозуміти своє 
покликання. Віднедавна я також 
живу в сиротинці в Бібрці, де 
маю дев’ятеро підопічних, але й 
тут усього не полишаю.

Справу грибництва перейня-
ла с. Домініка, проте с. Вінкентія 
регулярно приїжджає до Гошева 
й залишається в курсі справ.

– Я вважаю так: якщо Бог дає 
книжку іноземною мовою, а ви 
не можете її прочитати, потрібно 
ту мову вивчити, ба більше – тре-
ба вміти її передати. І так з будь-
якою справою. Я-от вивчила 
грибництво, дуже добре вивчи-
ла. І маю тверду віру, що Бог від-
криває нові перспективи.  

Олеся ЯРЕМЧУК, фото Ірини СЕРЕДИ
Джерело: reporters.media
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Вокзал. Очікування. Метуш-
ня. Потоки людей. На станцію 
прибуває поїзд. Коротка зупин-
ка, і він вирушить далі, до на-
ступної станції, а відтак  – до 
іншої і то мчатиме, то зупиняти-
меться, поки не досягне пункту 

призначення. Поїзд повторюва-
тиме свій маршрут знову й знову, 
без упину. Однак на його шляху 
не завжди все гладко – трапляти-
муться перепони, виникатимуть 
надзвичайні ситуації, збої в ро-
боті…

ЖИТТЯ ЯК ПОЇЗД
ЕТЮД
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Життя схоже на поїзд. Нас 
розсадили у вагони й купе  – і 
вперед, усе далі й далі, швидше й 
швидше. Цікаво, що сідали ми з 
мінімальним багажем, практич-
но без нього, але з кожною стан-
цією отримуємо щось, накопичу-
ємо, й ось уже так багато всього 
маємо, що не знаємо, куди те все 
подіти. А ще від часу до часу поїзд 
наш хитає і трусить, трапляється 
йому зіскакувати з колії або екс-
трено гальмувати, і тоді летимо 
з полиць сторч головою. Хтось 
обходиться переляком і ґулею 
на лобі, хтось розквасить носа, а 
хтось і кісток не позбирає після 
падіння. Але поїзду байдуже  – 
він має маршрут і не зупинить-

ся, поки не довезе пасажирів до 
станції Відхід у Вічність. Рано чи 
пізно кожному доведеться на ній 
зійти. Немає значення, де ти по-
дорожував: у першому чи тре-
тьому класі, у плацкарті чи люк-
сі – перед Вищим Судом усі рівні, 
а саме він чекає нас по закінчен-
ню поїздки.

Але поки ми ще в дорозі, нама-
гаймося не порушувати правил, 
щоб ця мандрівка була макси-
мально комфортною і для нас, і 
для наших попутників. Спілкуй-
мося, ділімось одне з одним тим, 
що маємо, веселімось, будьмо 
чесними і чуйними, тому що ні-
коли не знаємо, коли наш сусід 
зійде. Чи коли зійдемо ми.  
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Записник
Картинки з життя
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Я довго думав: що пода-
рувати татові на день наро-
дження? Перебирав різні ва-
ріанти й нарешті пригадав, 
як тато колись обмовився:

– Варто мені придбати но-
вого записника. Бо щоразу, 
коли потрібно терміново 
знайти телефонний номер, 
копирсаюся-копирсаюся в 
десятках своїх старих блок-
нотів і, буває, що не знахо-
джу... Хоча добре пам’ятаю, 
що десь таки занотовував...

Ось і підказка! Вибрав 
татові гарного, солідно-
го записника. Подарунок 
йому неабияк сподобався. 
Батько міцно обійняв мене, 
подякував. Та одного ран-
ку я побачив, як він сидів 
засмучений над своїм но-
вим записником. Навколо 
лежали розгорнуті старі 
блокноти. Я занепокоївся 
й запитав його:

– Тату, що сталося? Чому 
ти такий зажурений? Мож-
ливо, тобі вже не подоба-
ється мій подарунок?

– Ні, що ти!  – поспішив 
заспокоїти мене батько.  – 

Оце визбирую інформацію, 
систематизую її, заново 
записую прізвища, імена, 
телефони... і раптом мене 
охопив жах: до багатьох-ба-
гатьох із цих людей я вже ні-
коли не зателефоную. Вони 
у Вічності. Немає серед жи-
вих багатьох наших роди-
чів, свояків, моїх друзів, 
приятелів, знайомих, колег, 
однокласників... Тому, хоч і 
є в мене чудовий новий за-
писник, не викину й старих, 
нехай вони залишаються в 
моєму архіві як пам’ять про 
рідних і близьких.

Я щиро поспівчував та-
тові, а у відповідь він дав 
мені таку настанову:

– Сину, бережи, цінуй 
дружбу! Дякуй Господу за 
кожний прожитий день, 
удалим він видався для 
тебе чи ні. Дякуй Усевиш-
ньому за кожну прожиту 
мить. Молися за тих, хто 
відійшов у Вічність!  

Маркіян ЛЕХМАН, 
студент факультету 

медіакомунікацій та підприємництва 
Української академії друкарства, 

м. Львів
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Підпільна церква

Йосип Сталін почав руйну-
вати греко-католицьку церкву 
1939  року. У  1939–1941  роках у 
Галичині було розстріляно де-
сятки священників. Наступного 
після смерті митрополита Андрея 

Шептицького року (помер він 
1 листопада 1944 року) заарешту-
вали й репресували 10 єпископів, 
зокрема главу церкви Йосипа Слі-
пого, о. Климентія Шептицького, 
1400  священників, 800 ченців і 

Серпень 1987 року. Львів. Понад 200 єпископів, священ-
ників, ченців і вірян заявили про вихід Української греко-
католицької церкви з підпілля. Листа про це надіслали 
Папі Іванові Павлу ІІ і тодішньому генсекретареві СРСР 
Михайлові Горбачову. Тоді весь світ дізнався про понад 
40 років катакомбного життя церкви.
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черниць. 1946 року греко-като-
лицька церква була заборонена, 
і її вірних переслідували аж до 
1989  року. За цей період тисячі 
вірних убили, заслали в табори, 
звільнили з роботи, піддали дис-
кримінації, а все майно греко-ка-
толицької церкви перейшло Ро-
сійській православній церкві.

Тоді тисячі квартир і хат стали 
виконувати роль конспіратив-
них пунктів, підпільних храмів. 
У Львові донині є квартира, яку 
вважають найбільшою таємною 
церквою. Розміщена вона в са-
місінькому центрі міста (площа 
Соборна,  11,  кв.  3), облаштував 
її 1955  року о.  Василь Величков-
ський, якого називали «батьком 
підпілля». Тут збережено атмос-
феру тих часів, інтер’єр, речі: і 
сьогодні можна побачити вівтар, 
ікони, ліжко, шафу, книжки, апа-
рат, за допомогою якого виго-
товляли образки й молитовники 
(спершу їх фотографували, а по-
тім відтворювали на фотопапері). 
Келих служив чашею, а маленька 
тарілка  – дискосом, які викорис-
товували для Божественної лі-
тургії. Літургійний посуд ховали 
під дошку підлоги, в одяг, за піч-
кою, тому що під час обшуку їх 
могли вилучити. Престолом була 
тумба. Вівтар закривали, щоб під-
креслити святість місця.

«У кімнаті все на тому ж місці, як 
за життя отця. Усе скромно, про-
сто, ось речі, якими користувався 

владика Величковський: єпи-
трахиль, служебники, маленька 
чаша… Він знав 5  мов, його бі-
бліотека сягала стелі. Називали 
владику “дзядзьо”. У квартирі го-
ворили пошепки, бо її тримав на 
контролі КДБ, у ній було багато 
прослуховувальних пристроїв. 
1959 року сюди привезли хворо-
го єпископа Миколая Чарнець-
кого, який тут і помер 2  квітня. 
Дату смерті написали на звороті 
ікони, що висить над ліжком»,  – 
говорить Тарас Гуль, доглядач 
квартири-музею.
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Це помешкання належало 
літній львів’янці, польці за по-
ходженням. Жінка жила на кухні 
без вікна, а кімнату віддала греко-
католикам. 1955 року прописала 
у своєму помешканні о.  Василя 
Величковського, який повернув-
ся після 10  років ув’язнення у 
Воркуті. Про ті страшні часи на-
гадує його куфайка. 1945  року 
о. Василя Величковського зааре-
штували через відмову зректися 
своєї віри, засудили до розстрі-
лу, але покарання замінили на 
ув’язнення й виселення. Після 
звільнення знайшов притулок у 
цій львівській квартирі, яку зго-
дом зробив підпільною церквою. 
Богослужіння відбувались о 5-й 
ранку або дуже пізно, приходи-
ли лише ті люди, яким довіряли. 
Тут було висвячено понад 40 свя-
щенників і одного єпископа – Во-
лодимира Стернюка.

1963  року на прохання глави 
УГКЦ Йосипа Сліпого о.  Василь 
Величковський таємно поїхав 
у Москву й там був висвячений 
на єпископа. Йосип Сліпий пе-
редав владиці Величковському 
дерев’яну палицю, що симво-
лізувала єпископський жезл. 
Освячення тримали в таємниці. 
Відтоді владика Василь Велич-
ковський керував підпільною 
церквою в Україні. 

Але 1969 року єпископа за-
арештували вдруге. Три роки він 
провів у в’язниці-психлікарні в 

Алчевську на Луганщині, де за-
знав жахливих знущань. Його 
катували електричним стру-
мом, уводили йому психотропні 
ін’єкції. У січні 1972  року єпис-
копа змусили покинути Україну, 
він поїхав у Канаду, але прожив 
там недовго, трохи більше ніж 
рік. 30 червня 1973 року владика 
Василь Величковський помер. 
2001 року Папа Іван Павло ІІ про-
голосив його новомучеником 
церкви.

Ірина Коломиєць, дочка під-
пільного священника, пригадує, 
як люди таємно передавали одне 
одному повідомлення про бого-
служіння на підпільних кварти-
рах чи в будинках. Ризикували всі: 
і священники, і миряни. Вірних 
дискримінували, звільняли з ро-
боти, перешкоджали кар’єрному 
зростанню. Отців арештовували. 
Батька Ірини Степана Коломійця 
за відмову прийняти православ’я 
1949 року засудили до 10  років 
ув’язнення. Вийшовши на волю, 
він продовжив свою священ-
ницьку діяльність.

Ось що згадує жінка: «Тата ніде 
не хотіли прописати, а він нази-
вав себе вселенною людиною. 
Нас одразу виселили з хати після 
псевдособору, і ми орендували 
кімнату в сільській хаті. Це були 
важкі часи. Після арешту тата 
нам люди допомагали. Якось од-
носелець пан Федьо зайшов до 
хати, побачив, що в нас нічого 
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нема їсти, привів нам козу, щоб 
ми вижили. Між людьми тоді 
була щирість і взаємодопомога…

Підпільні священники вва-
жали, що роки в ув’язненні без 
служби  – втрачені, тому надолу-
жували на волі. Вони ніколи не 
брали вихідних. Отці правили 
служби по хатах, на могилах, біля 
святих джерел. Ченці й черниці, 
які не були арештовані чи вже 
відсиділи, працювали на різних 
роботах і водночас брали участь 
у діяльності підпільної церкви. 
Сестри були зв’язковими між ві-

рянами й священниками в орга-
нізації богослужінь. Люди теж 
передавали одне одному інфор-
мацію, тому що довіряли. Були, 
звичайно, і такі, які могли зра-
дити, на кожній вулиці жив до-
нощик. Так, ми ризикували, але 
ні від кого, хто був у підпіллі, не 
чула, що він шкодує про пройде-
ний шлях, бо залишився чесним 
перед собою. Попри пересліду-
вання, люди мали сильнішу віру, 
завдяки священникам зберігали 
внутрішню свободу.  

Галина ТЕРЕЩУК
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Хрестик 
на грудях

То було влітку. Я прийшов у лікарню на духовну 
бесіду до одного чоловіка. На його життя випало 
чимало випробувань, але й чудес траплялося ба-
гато. Найбільш значущі  – пов’язані з натільним 
хрестиком, яким колись благословила його мати. 
Ось про що повідав він мені.
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Хрестик 
на грудях

Я за своє життя чого тільки не 
бачив, що тільки не пережив. Аж 
страшно стає, коли згадую ми-
нуле. Господь Бог завжди давав 
мені хреста, і доводилося нести 
його: голодовки, репресії, війна, 
фронт, полон, а після війни… На 
старість прийшли злидні, бо-
лячки. Слава Богу, що тепер хоч 
молитися не забороняють.

Увесь наш народ не зазнав до-
брого життя. А десь там, кажуть, 
люди краще живуть, а тут ні гос-
подарки, ні роботи, ні пенсії до-
брої не дають. Нас обкрутили, а 
обіцяли, що будемо жити за ко-
мунізму… От і прийшли. Усе, що 
маємо  – це руки і ноги, і ті хво-
рі. Та я молюся Богові, щоб хоч 
гірше не стало. Подейкують, що 
знову до влади йдуть комуністи, 
вертатимуть старі порядки  – не 
дай Боже. Ніби й маємо Україну, 
але до правдивої держави, яку 
хотілося б бачити, їй ще далеко. 
Надіюся, що все так не буде…

Власне, я завжди лиш на Бога 
й надіявся. Свідок цього – мій на-
тільний хрестик. З одного боку 
на ньому розп’яття Ісуса Хрис-
та, а з другого – зображення Не-
порочної Діви Марії з написом: 
«Mater Dei, ora pro nobis!»*. Моя 
хрещена ще за старих часів ку-
пила цього хрестика на відпус-
ті в Летичеві, а в сорок першо-
му, коли я йшов на фронт, мама 
дала мені його й слізно просила 
*  Укр. «Мати Божа, молись за нас!».

берегти, завжди бути з Ісусом, 
адже Він добровільно прийняв 
за мене муку і смерть. З ним я 
пройшов усю війну. А нам, між 
іншим, якнайсуворіше заборо-
няли носити хрестики чи обра-
зочки. Радянський солдат по-
винен був утілювати атеїстичну 
комуністичну ідею, і багатьом 
довелося зазнати справжнього 
переслідування через свою віру. 

Не раз на фронті бувало не-
стерпно важко. Відходжу тоді 
вбік і на самоті витягаю чи зні-
маю із шиї хрестика, дивлюся на 
Ісуса, потім – на Божу Матір і не 
можу надивитися. Молитися не 
годен  – нерви вкрай напруже-
ні, тільки дивлюся на Пречисту 
Діву й плачу від несказанного 
жалю. Згадую свою добру маму, 
яка дала мені цього хрестика, і 
свого батька, що помер з голо-
ду в тридцять третьому, і кажу в 
сльозах: «Ісусе, Маріє!»… А  від-
так промовляю «Отче наш», «Бо-
городице Діво» й повертаюся до 
своїх хлопців з полегкістю на 
серці. Немовби був я вже вдома 
й розмовляв зі своєю матір’ю, 
чув її нагадування: «Сину, не за-
бувай молитися! Коли охопить 
тебе розпач, притисни цього 
хрестика до грудей, до серця й 
проси в Марії заступництва, бо 
Вона завжди молиться за нас, а 
Ісус спогляне на тебе й змило-
сердиться, порятує». Коли вона 
мені говорила це, я не сприймав 
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її слів серйозно, а на фронті все 
згадав і зрозумів.

Один сержант помітив у мене 
на шиї хрестика й намагався 
зняти його, я боронився як міг, 
пояснював, що це пам’ять про 
матір, але він усе одно доповів 
на мене ротному начальству. Не-
вдовзі по тому ми пішли в лаз-
ню. Хрестика із шиї знімати не 
став: боявся, що загублю або ви-
тягнуть з кишені. Помився, вий-
шов, почав одягатися, і тут на 
мене напали сержант, командир 
роти й замполіт батальйону. Ви-

магали зняти хрестика. Боже, 
я стільки боїв пройшов, навко-
ло  – убиті, поранені, а мені хоч 
би що, і тут мені кажуть, що я по-
винен відмовитися зі своїм обе-
регом, з дорогою річчю… Ну, ні, 
дзуськи! Нізащо не віддам його! 
Ті троє кричали, я мовчав. Вони 
були рішучі, я  – непохитний. І 
мені дали п’ять днів гауптвахти 
за образу начальства, однак я 
твердо розумів, що з хрестиком 
не пропаду.

Ніхто не міг зрозуміти, за 
що я покараний, бо ж служив 
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чесно й до своїх товаришів ста-
вився зичливо, мене поважали 
і фронтові побратими, і сторон-
ні. Та на фронті з людьми ніхто 
не рахувався. Сиджу, отже, я на 
гауптвахті, молюся, держуся за 
цього хрестика. Стільки всього 
передумав… Хоч і скрутно мені, 
та радію, що бодай таким чином 
можу терпіти за Христа. Війна. 
Щодня можу стати перед Гос-
поднім судом. Одного разу піс-
ля молитви промовляю: «Боже, 
дай мені все це пережити й по-
вернутися додому, а тим, хто по-
садив мене сюди, прости. Мати 
Божа, огорни нас усіх Своїм 
милосердям». Стояла тоді тиха 
ясна ніч, місяць лив своє про-
міння крізь ґрати. Я подивився 
на нього й відчув, який добрий 
Бог. Попри те, що люди затія-
ли таку війну, а безбожні сили 
створили пекло на землі, Він не 
покинув нас, а шле нам Свою 
любов і вночі і вдень.

По закінченню мого ув’язнен-
ня підійшов один офіцер і по-
співчував. Хоч він нічого не 
сказав, але я зрозумів: хрестика 
треба берегти й нікому не по-
казувати. Ховав його в кишенях 
аж до кінця війни.

І знову нас кинули на пере-
дову. Я потрапив у полон, але 
втік. І знову фронт. Бій. Ніколи 
не забуду того жахіття: солдати 
нервуються, лаються... Тоді за-

гинули всі мої офіцери, зокрема 
сержант, який доносив на мене 
замполіту, а також офіцер, який 
послав на гауптвахту. Жаль 
мені їх, не маю ніяких нарікань 
на них. Нашу роту практично 
повністю знищили: з двохсот 
вісімдесяти осіб залишилось 
п’ятнадцять. Серед тих щаслив-
чиків був і я. Уже вкотре…

Я пройшов усю війну, дивив-
ся в очі смерті, знав холод, голод 
і страх на межі божевілля, але 
навіть тоді, коли підгиналися 
ноги, хотілося гризти землю й 
вити вовком, знав: Бог поруч, 
Божа Мати молиться за мене. 
Мені не треба було доказів – я ві-
рив шалено, сліпо, безсумнівно. 
Ця віра була такою ж реальною, 
як і хрестик у мене на грудях. І те, 
що я сьогодні живий – найкраще 
підтвердження її істинності.  

о. Мелетій БАТІГ, ЧСВВ, 
14 квітня 1998 р., м. Бар
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ЗА ВСЕ
ТОБI
Я ДЯКУЮ!
Квітне на славу Божу:
товариству «Містична
троянда» 25 років
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У березні 2020 року Божого виповнюється 25 років від 
дня заснування Марійського молодіжного товариства 
«Містична троянда». Ідея створення спільноти на честь 
Діви Марії при парафії Святого Андрія у Львові належить 
о.  Антонієві Масюку  (ЧСВВ). Ієромонах, який був палким 
шанувальником Пресвятої Богородиці, хотів згуртувати 
українську молодь під Її заступництвом. Провід товари-
ства о. Антоній віддав о. Василеві Зіньку (ЧСВВ), який про-
тягом 13 років духовно опікувався молодими особами. Уже 
перейшли в інший світ о. Антоній і о. Василь, але «Містич-
на троянда» береже про них добру пам’ять, цінує кожного, 
хто впродовж чверті століття був поряд з ними.

А починалося все з невеликого гурту людей. Серед пер-
ших – Роман Ковалюк, молодий науковець, музикант, який 
був убитий 1998  року в Японії, після того як заспівав на 
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міжнародному фестивалі «Червону руту» Володимира Іва-
сюка. Його портрет досі є в кімнаті, де збирається молодь, 
«містики» вважають його одним зі своїх небесних покро-
вителів. Потім були спільні зустрічі та творчі вечори, про-
щі та реколекції, хор, концерти, хресні дороги та видання 
книг. Упродовж років духовними провідниками товари-
ства був о.  Василь Зінько  (ЧСВВ), відтак  – о.  Володимир 
Кусий (ЧСВВ). Багато духовних осіб проводило для молоді 
лекції, тематичні бесіди та різноманітні заходи.

Серед членів «Містичної троянди» також є духовні та бо-
гопосвячені особи (9 священників і 9 черниць), катехити. 
Щороку на свято Покрови Пресвятої Богородиці «троян-
дівці» різних поколінь збираються на спільні святкування 
Дня товариства, за доброю традицією організовують на 
парафії благодійну акцію напередодні свята Миколая і від-
відують з виставою та подарунками сиротинець у Краков-
ці, проводять хресні дороги під час Великого посту. Кілька 
останніх років молодь колядує з вертепом у Львівському 
військовому госпіталі. Товариство співпрацює з парафі-
яльною катехитичною школою Святого Йосафата, разом 
співають колядок і гаївок, влаштовують літні табори.

Від самого початку створення спільноти її членкинею 
є п. Анна Дудикевич, вона – натхненниця, рушій «Містич-
ної троянди», її жива історія. Жінка каже: «Хочеться, щоб 
“Містична троянда” процвітала та продовжувала робити 
добрі справи для розвитку церкви та нашого народу, адже 
від початку її гасло – “Бог і Україна”».

Звичайно, змінюються часи й покоління, з’являються 
нові виклики та проблеми, але потреба опікуватися молод-
дю, провадити, гуртувати її, бути з нею поряд, виховувати її 
в дусі любові до Бога та України залишається завжди акту-
альною. У цьому товариство бачить свою мету та завдання.

Уляна ТИМЧУК

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ
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Христос воскрес! Втішаються гаї, діброви.
Так хочеться, щоб збагатився світ в любові.
Наповнюються радістю усі створіння.
Христос воістину воскрес! – радіє Україна.

Христос воскрес! В рідному краю дзвони дзвонять,
Співанки весняні й гаївку діти водять.
В світлицях на столі – рум’яна паска, писанки,
Барвистий рушничок, барвінок, крашанки…

Христос воскрес! Пташки величну піснь співають,
Килими барвінкові дорогу устеляють.
Для нас воскрес Спаситель, Його усі вітаймо,
Двері свого серця Йому щиро відчиняймо.

Церковця рідна приймає радо всіх гостей,
Несе молитву щиру до небес із вуст дітей.
Подай нам, Господи, 
 воскресну радість назавжди,
В любові, в єдності, 
 в опіці нас життям веди.

Смачних дарів всім нам 
 із великоднього кошика!
Миру, благословення 
 від воскреслого Христа!
Веселих свят!

Марія КАЩУК, 
23 березня 2018 р.

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
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Слава Ісусу Христу! Через часопис «Місіонар» хочу скласти щиру 
подяку милосердному Господу Богу, Пречистій Діві Марії, святому 
Юді Тадею та всім святим за вислухані молитви, зокрема про швидке 
одужання мого внука Олега. Закликаю всіх християн звертатися в 
молитвах до святого Юди Тадея.

З	повагою –	Стефанія,
Львівська	обл.,	Жидачівський	р-н

Слава Ісусу Христу! Хочемо подякувати на сторінках журналу 
«Місіонар» Господу Богу, Матінці Божій – Цариці святої вервиці з 
Помпеїв, святій Філомені, святій Анні, святій Марті, святому Юді Тадею, 
святому Шарбелю, святому Антонію Педавському, святому Піо та 
всім святим за вислухані молитви. Завдяки ласці Божій і заступництву 
небесних покровителів сестра отримала зцілення від хвороби й щасливо 
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взяла шлюб. Також з теплом згадуємо 
рідних і близьких, які підтримали нас, 
молилися разом з нами. Нехай Господь 
благословляє всіх вас!

Іванна	ГНАТКІВСЬКА,
Львівська	обл.,	Золочівський	р-н,	с. Вороняки

Слава Ісусу Христу! Від щирого серця 
дякую редакції «Місіонара» за гарний, 
змістовний журнал.

Мені 73 роки, я хворію: витримала 
онкооперацію, до всього маю глаукому, через 
свою слабкість не можу відвідувати храм 
Божий. Але щомісяця до мене приходять 
священники, щоб посповідати. Вони чудові! 
Хочу окремо подякувати о. Августинові, 
о. Симеонові, о. Олексієві, о. Володимирові 
Палчинському, о. Любомирові Бобиляку, 
о. Теодорові, о. Володимирові Кусому – з їхньою 
допомогою я прийшла до Бога. А ще отець 
Любомир Бобиляк шукав ліки по всій Україні, 
тому що в аптеках нашого міста їх годі було 
знайти. Моє здоров’я значно покращилося!

Також добрим словом хочу згадати 
парафіянку нашої церкви п. Надію Лобур: вона 
навчила мене молитися на вервиці, подарувала 
молитовника, книжки про життя святих.

Доки житиму, молитимусь про здоров’я 
моїх наставників. Уклінно дякую Господу, 
Богородиці та всім святим, що дали мені таку 
радість – молитися за людей загалом і за 
своїх рідних та близьких зокрема.

Орися	С.	КИРИЛОВА
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Слава Ісусу Христу! На сторінках часопису «Місіонар» висловлюю 
свою найщирішу подяку Господу Богу, Пресвятій Діві Марії Зарваницькій, 
святому Юді Тадею, святому Шарбелю, святому Миколаю, святій Риті, 
святому Йосифу, святій Анні, святому отцеві Піо, святому Антонієві 
Педавському, святому Пантелеймонові і всім святим за допомогу у 
важких життєвих обставина та за отримані ласки: усі молитви були 
вислухані, а прохання – здійснені.

Ганна,	Тернопільська	обл.,
Бучацький	р-н.,	с.	Жизномир

Слава Ісусу Христу! Шановна редакціє, пишу, щоб розповісти про 
милість Божу, яка торкнулася мене за посередництвом святого Юди Тадея.

Якось черниця з одного з монастирів розповіла про святого Юду Тадея, 
дала мені дев’ятницю до нього та молитву. Молитву я читала частіше, а 
дев’ятницю відклала.

Та невдовзі зі мною трапилася біда: я зазнавала великого 
психологічного тиску з боку однієї людини. Мені погрожували, і я 
настільки боялася, що навіть дивувалася: невже можна відчувати такий 
страх, якщо віриш у Бога?! Для мене Господь справді Отець Небесний, 
і я надіюся на Нього. Нагадувала собі слова: «…під тінню крил Його ти 
надійно спочиватимеш…» (Пс. 90). Але страх був надзвичайно сильний: я 
ховалася від тієї людини, намагалася не зустрічатися з нею.

Тоді вирішила звернутися до святого Юди Тадея, почала читати 
дев’ятницю. Це був день 5-й чи 6-й, а може, уже й 7-й – точно не скажу. 
Ідучи до свого кабінету, побачила цю людину й хотіла було вже заховатися 
десь, та раптом передумала. Й ось бачу: святий Юда Тадей іде між мною 
та тією людиною й огортає мене своєю плащаницею бузкового кольору. 
Я минула загрозу непоміченою. Після цього та людина дуже змінилася. 
Звісно, я молюся за неї, адже молитви за ворогів і нас самих освітлюють. 
Молилась тоді й до інших святих, зокрема до святої Варвари.

Завжди дивуюся, чому ми всі вважаємо себе дітьми Божими, такими і 
є, а завдаємо Йому болю, розділяючись і ворогуючи? Лишайтеся з Богом!

Алла,	Полтавщина	



57WWW.MISIONAR.IN.UA

МОЛИТВА БЛАГАННЯ ТА ВДЯЧНОСТІ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «СВЯТИЙ ІВАН КАСІЯН», ОПУБЛІКОВАНИЙ У ЛЮТОМУ 2020 РОКУ: 
ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Бездоганність. 9.  Період. 10. Знання. 13.  Настанова. 14.  Автор. 

15. Місія. 18. Згода. 19. Огріх. 20. Інокентій. 23. Герман. 27. Диякон. 28. Константинополь.
ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Теолог. 2. Монах.	3. Давид. 4. Ангел. 5. Утреня.	7. Церква. 8. Андрій. 

11. Палестина. 12. Євангеліє. 16. Єгипет. 17. Віктор. 21. Талант. 22. Символ. 24. Доказ. 
25. Життя. 26. Пісня.

ВІДПОВІДЬ НА ШИФРОГРАМУ «ПРОЩЕННЯ», ОПУБЛІКОВАНУ В БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ:
КОЛИ	ВИ	ПРОЩАТИМЕТЕ	ЛЮДЯМ	ЇХНІ	ПРОВИНИ,	ТО	Й	ОТЕЦЬ	ВАШ	НЕБЕСНИЙ	ПРОСТИТЬ	ВАМ.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ШИФРОГРАМУ «ПРОЩЕННЯ», 
ОПУБЛІКОВАНУ У БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ НАДІСЛАЛИ: 
Андрій	БАМБУРАК,	м. Чортків, Тернопільська обл.
Ігор	ГОМІЛКО,	с. Городище, Зборівський р-н, Тернопільська обл.
Віталій	МИСЬКА,	с. Хлопчиці, Самбірський р-н, Львівська обл.
Станіслава	СИРСЬКА,	с. Вижняни, Золочівський р-н, Львівська обл.

Слава Ісусу Христу! Щиросердно дякую Сотворителеві, Відкупителю 
Ісусові Христу, Синові Божому за особливе покликання в серпні 1997 р. Б. і 
за те, що перед святом Благовіщення 1998 р. дозволив мені посповідатися 
й прийняти святе причастя, екстерном простив мені гріхи.

Сьогодні через часопис «Місіонар», як слухняна дочка Бога живого 
через віки, роки, часи, слідом за Небесною Матінкою кажу: «Величає 
душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм, що зглянувся Він на 
покору Своєї раби, бо велике вчинив мені! Його імення святе, і милість 
Його з роду в рід на тих, хто боїться Його!» (Лк 1:46–50)

Служіння Богу, як на мене, – це насамперед велика духовна праця 
над собою. Каже Ісус: «Якщо у твоєму серці, душі, розумі порядок, спокій 
за будь-яких обставин – причинись до спасіння інших душ». Дякую 
Всевишньому, низько вклоняюся Йому за випробовування. У них Він 
мене гартує, зміцнює у вірі, робить милосерднішою, послідовною в житті. 
Дякую, що привів у Царство Своє. 

Молімося разом, як той митар молився. І творімо добрі діла. Нехай 
благословить Господь ваше ревне служіння й надалі!

З	повагою –	Марія
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У ВІЛЬНУ ХВИЛИНКУ

Склала	Леся	ШТИКАЛО

ЧАЙНВОРД 

«ВЕЛИКОДНІЙ
ДЗВІН»

1. Життя нам … з любови дав всім, дарує всю провину, і ми друг друга обі-
ймім, любім свою родину. 2. Забудьмо вже ненависть, …, а мира піснь співай-
мо. Чудо, чудо всіх чудес: істинно Христос воскрес!	3. Вже ся … зачинає, Ісус 
Христос воскресає, вже приходить ясна днина, воскресає Україна. 4. … Божий 
наперед камінь з гроба відвалив і невістам возвістив, що Ісус смерть побідив. 
5. Най цвіте ... все Божа, чиста, мила, як цвіт рожа. 6. Збирайте зіллячко і квіти, 
кладіть на Божий хрест …. 7. Аж нараз прийшло … покропило, насварило: мир 
хай буде всім сьогодні, бо це свята Великодні. 8. А на горі жита много, по доли-
ні …. Отворились райські двері, кажуть: Христос воскрес! 9. Христос воскрес! 
Радійте, діти: біжіть у поле, у …. 10. Пофарбоване куряче яйце, призначене для 
Великодніх свят. 11.  Хліб, який священник освячує в день Пасхи, а роздають 
його вірним у Томину неділю. 12. Христос воскрес! Боже … засіяло, темні хмари 
розігнало, всю вселенну огріває і нове життя вливає світлом Божим із небес.
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БЛАЖЕННІ ВБОГІ ДУХОМ
Ієром. Йосиф Будай, ЧСВВ

Християнські юродиві намагалися наслідувати приклад Ісуса Христа, 
терплячи глузування та знущання в Єрусалимі й інших місцевостях країни. 
Також нам, грішним, це корисно в боротьбі з гріхом гордині й осягненні сми-
рення. «Ми нерозумні Христа ради, а ви мудрі в Христі; ми слабі, ви ж міцні; ви 
славні, а ми безчесні», – пише апостол Павло (1 Кор. 4:10).

Для широкого кола читачів.

Формат 130 х 200, 192 с., м’яка обкл.

ПОДОРОЖ НА НЕБО І В ПЕКЛО
Схимонах Теодот

Правдива історія життя і духовні видіння схимонахині сестри Сергії. Вона 
проживала у Вільнюсі, у Литві. Її переслідували органи КДБ. Загалом у тюрмі 
вона провела до 10 років.

Формат 107 х 165, 80 с., м’яка обкл.

ЖИТТЯ СВЯТОГО ФИЛИПА НЕРІ
Святий Филип Нері (1515–1595) – духовний покровитель конгрегації ора-

торіянців, римський святий, містик, якого ще називають «апостолом мирян». 
Його життя відзначалося великою простотою духа, радістю серця, глибокою 
покорою та повним відданням себе волі Божій. Така духовність має за ціль 
бути світлом і допомогою в житті з Богом для простих людей, які часто збиті з 
дороги фальшивими проповідниками і доктринами, відведені від Бога життє-
вими турботами та марнотами.

Для широкого кола читачів.

Формат 145 х 200, 296 с., тверда обкл.

З ПИТАНЬ ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ НА АДРЕСУ:

Книгарня: 
тел. (096)-826-77-91
Відділ замовлень: 
тел. (067)-675-09-36

www.missioner.com.ua
e-mail: missionerosbm@gmail.com 
вул. Б. Хмельницького, 40,
м. Львів, 79019



ОСОБИСТІСТЬ: 
НЕВІДОМЕ ПРО ВІДОМЕ

Батьки,	 учителі,	 священники	 прагнуть	 сформувати	 з	 нас	
особистостей,	щоб	ми	змогли	гідно	й	щасливо	прожити	на	землі,	
залишивши	після	себе	світлу	пам’ять	і	приклад	для	наслідування.	

Сорок	педагогічних	роздумів,	 уміщені	в	цій	книжці,	 опису-	
ють	почуття,	емоції,	 стани, –	 і	позитивні,	 і	негативні –	знайомі	
кожній	 людині	 як	 особистості.	 Це	 число	має	 сакральний	 смисл,	
часто	трапляється	у	Святому	Писанні	й	символізує	повноту,	а	точ-
ніше –	повноту	випробування.	Їх,	безперечно,	пізнав	і	Христос	під	
час	перебування	в	пустелі	й	у	подальшому	земному	житті.	

Його	 історія	та	 історії	 інших	героїв	книжки,	 сподіваємося,	
допоможуть	вам	піднестися	до	місця	і	стану,	де	витає	свобода	
«від»	і	людяність	«до» –	де	живе	Особистість.	

НАДКУШЕНА ДУША
Людина	отримує	душу,	початок	життя,	у	момент	зачат-

тя	безпосередньо	від	Бога.	Це	розумна,	духова,	безсмертна	і	
безцінна	частинка	божественного	в	кожному	з	нас.	Яке	її	по-
кликання?	Воно	полягає	в	справжній	любові	й	дружбі	з	Госпо-
дом	і	ближніми –	це	її	щастя,	сенс	існування.	Та,	на	жаль,	їй,	
«надкушеній»	перворідним	 гріхом,	 іноді	важко	побудувати	
добрі	стосунки	з	іншими.	У	марній	метушні,	у	життєвих	кло-
потах,	у	спокусах	цього	світу	розум	затьмарюється	й	віддає	
серце	в	неволю	пристрастям –	відвертається	від	думок	про	
високе,	добре,	вічне...	Мабуть,	цей	стан	знайомий	багатьом...	

Допомогти	 вибратися	 з	 тенет	 згубних	 потягів,	 розі-
братися	 зі	 складними	 життєвими	 ситуаціями,	 налагодити	
взаємини	з	близькими	і	рідними,	відновити	внутрішню	рів-
новагу	 допоможе	 ця	 книжка.	 У	 ній	 ви	 знайдете	 практичні	
рекомендації,	цікаві	статті,	що	мотивують	уже	зараз	почати	
рух	до	якісних	змін	у	своєму	житті.	Читайте,	думайте,	дійте.	

СЕРІЇ КНИГ  З ПОРАДНІ ХРИСТИЯНИНА!


