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Слово редактора

ВАЖЛИВІ СПРАВИ ЛЮБЛЯТЬ ТИШУ

Чи помічали Ви, у якому гуч-
ному світі ми сьогодні живемо? 
Починаючи з самого ранку нас 
оточують найрізноманітніші 
звуки: голоси ведучих із ранко-
вих теле чи радіошоу; сигнали 
автомобілів із заторів; мелодії, 
які щораз гучніше лунають із 
наших динаміків; сварлива 
пасажирка, яка невдоволена 
своїм життям і тими молоди-
ками, котрі навстіж відчиня-
ють вікно у вщент заповненій 
маршрутці... Ми прокидаємо-
ся і засинаємо під різні звуки, 
які часто не дають можливості 
зосередитися на справді чо-
мусь важливому.
Більше того, сьогодні розро-

блені цілі мобільні додатки та 
веб-ресурси, які (звісно ж, за 
ваші кошти) пропонують вам 
розслабитися і зайнятися ме-
дитацією під звуки природи. 
Ми, люди ХХІ ст., готові пла-

тити за те, що за вікном часто 
є безкоштовно. 
Христос любив тишу
Якщо поглянемо на життя 

нашого Божественного Спа-
сителя, описане в Євангелії, 
то побачимо дуже цікаву за-
кономірність: перед кожним 
важливим кроком – вибором 
апостолів, Преображенням, 
хресною смертю – Ісус завжди 
йде на самоту, щоби в тиші 
розмовляти з Отцем. Господь 
Ісус, Який постійно перебуває 
в оточенні маси народу, також 
потребує самотності, щоб зо-
середитися на тому, що справ-
ді важливе.
Дуже часто люди сповіда-

ються з того, що опускають 
молитву, виправдовуючи це 
«браком часу». Однак, якщо 
уважно поглянемо на своє 
життя, то мусимо визнати, що 
ми завжди знайдемо час на 

те, що для нас необхідне. А з 
цього випливає, що Господь, з 
Яким ми покликані до розмо-
ви в часі молитви, на даному 
етапі нашого розвитку – нам 
не цікавий. Можливо, це зву-
чить грубо і сумно, але так, на 
жаль, є.
Сучасна людина боїться 

тиші, адже в тиші до неї може 
промовити Господь. А нам 
часто лячно чути Його голос, 
особливо якщо відчуємо за 
собою, що живемо не зовсім 
християнським життям. На 
мою скромну думку, це також 
причина того, чому наше су-
спільство часто гостро реагує 
на новини про будівництва 
нових святинь (адже кому хо-
четься щоразу «натикатися» 
на нові докори сумління?).
Однак тиша не є страшною. 

В тиші свого серця ми покли-
кані зрозуміти, яким є наш 

«Тими днями він вийшов на гору молитись 
і провів усю ніч на молитві до Бога»

(Лк. 6:12)
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Отець та чого Він хоче від нас. 
Насправді тиша – це також 
можливість дати своєму роз-
умові час на відпочинок, адже 
довкола стільки інформації 
(часто – негативної), що нам це 
й справді вкрай необхідно.

Христос – наш спокій і мир
Одного разу, коли я під час 

духовної розмови зізнався 
своєму духівникові, що ча-
сто розсіяно молюся (адже я 
працюю, маю сім’ю і певні 
обов’язки), він порадив мені 
ставати до молитви в окремій 
кімнаті, як пише Євангеліє: 
«Ти ж, коли молишся, увійди у 
свою кімнату, зачини за собою 
двері й молись Отцеві твоєму» 
(Мт. 6:6).
І знаєте що? Це спрацювало. 

Так, спільна сімейна молитва, 
як і спільна трапеза, є дуже 
важливою, але і в сім’ї має 
бути місце для усамітнення. 
До слова, мої батьки, коли зво-
дили свій дім, подбали також 
про те, щоб мати маленьку 
кімнатку-каплицю, куди мо-
жуть прийти, щось почитати, 
помолитися чи просто побути 
в тиші.
Господь Ісус каже: «Прийдіть 

до мене всі втомлені й обтя-
жені» (Мт. 11:28) «Для чого?» 
– можемо запитати. Він тут же 
відповість: «І я заспокою вас». 
Не гумористичне шоу чи чер-
гова «мильна опера» по телеві-
зору, не відеоігри чи прогу-
лянки, не гучні забави у нічних 
клубах чи якесь інше дозвілля, 
– але Він, а Він, як було сказано 
вище, любить тишу.
Сьогодні ми так часто потре-

буємо відпочинку, але думка 
про нього вже втомлює нас. 

Адже, зазвичай, відпочинок 
для нас асоціюється з якоюсь 
мандрівкою горами чи морем 
– а це потребує коштів, часу та 
сил. В той же час, я перекона-
ний, можна відпочити, просто 
змінивши рід заняття. Про це 
нещодавно гарно сказав наш 
Блаженніший Святослав: «Хто 
займається фізичною працею, 
то для нього відпочинком є ін-
телектуальна робота: читання 
книг, відвідини музею… Коли 
хтось займається інтелекту-
альною роботою, тоді для ньо-
го можливість фізичної праці 
стає здоровим відпочинком».

Бог завжди приходить 
у тиші 
Останніми тижнями у неділь-

них євангельських читаннях 
ми чуємо про зустрічі Христа 
з різними людьми: римським 
сотником, сліпими, голодним 
натовпом, потопаючим Пе-
тром... Тема зустрічі людини 
і Бога є надзвичайно цікавою, 
адже віримо ми в Нього чи ні, 
однак рано чи пізно зустріне-
мося з Ним.
А як почути Його голос зараз? 

Невже це неможливо? Думаю, 
для того, щоби почути Божий 
голос, нам варто насамперед 
зробити трохи тихішим голос 
цього світу. Так сказав св. Папа 
Іван Павло ІІ. І це правда.
У Святому Письмі є дуже 

гарна історія, яка це ілюструє. 
Коли пророк Ілля втікав від 
Єзавелі, щоби врятувати своє 
життя (див. І Царів 19:1-18), на 
горі Хорив до нього мав при-
йти Господь. Ілля, як читає-
мо, очікував цієї зустрічі. Ось 
як описується про це в Біблії: 
«Великий, потужний вітер, 

що розривав гори й торощив 
скелі, йшов перед Господом; 
та не у вітрі Господь! Після 
вітру стався землетрус, та й не 
у землетрусі Господь! По зем-
летрусі – вогонь, та не й у вогні 
Господь! Після вогню – тихе-
сенький, лагідний вітерець. 
Скоро Ілля його вчув, то зату-
лив обличчя плащем, вийшов 
і став при вході в печеру. Тоді 
заговорив до нього голос» (І 
Царів, 19:11-13). Господь є на-
шим дуже ніжним Батьком, 
який приходить із «тихесень-
ким, лагідним» подувом вітер-
ця, щоби заспокоїти наші ча-
сто налякані серця.
Час, у якому ми сьогодні жи-

вемо, надзвичайно цікавий: 
маємо безліч нових техноло-
гій, нових винаходів, нових 
способів життя та чимало 
закликів до все нової, часто чу-
жої ментальності. В цьому часі 
можна знайти як безліч ко-
рисного, так і потонути в роз-
бурханому морі запропоно-
ваних ідей. Пригадаймо собі, 
що Петро, який намагався йти 
за Христом по розбурханому 
морі, відразу почав тонути, 
коли перевів погляд з Ісуса на 
бурю, що вирувала.
Отож, коли не хочемо пото-

нути, мусимо тримати свій 
зір та слух чуйними на голос 
нашого Отця. Нехай наша мо-
литва не буде монологом, в 
якому Господь навіть не має 
можливості нам щось сказати, 
але стараймося, щоби наші 
молитви завжди завершува-
лися, хай короткою, тишею, 
в якій, я вірю, до нас промов-
лятиме наш люблячий Отець 
Небесний.

Слово редактора
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Голос Церкви

ПРОПОВІДЬ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
В НЕДІЛЮ БОЖОГО СЛОВА

Христос народився!
Сьогоднішня неділя, яка на-

зивається неділею по Богояв-
ленні, або неділею по Просві-
ченні, скеровує нашу увагу на 
початок привселюдного про-
повідування і місії Ісуса Хри-
ста. Після свого хрещення в 
ріці Йордан від Івана, як ми 
чули вчора у читанні Святого 
Євангелія, Дух повів Христа 
в пустелю, де Він упродовж 
сорока днів постив і боровся 
зі злим духом, перемагаючи 
його спокуси. І ось, сповнений 
Святим Духом, Христос вихо-
дить на проповідь Божествен-
ного Євангелія.
Євангелист Матей звертає 

нашу увагу на те, що Ісус Хри-
стос, як друга особа Пресвятої 
Тройці, сам є Божим Словом. 
Він є відвічним Словом Бо-
жественного Отця Небесного. 
Євангелист Іван каже: «Спо-

чатку було Слово. І Слово було 
в Бога. І Слово було Бог» (Ів. 1, 
1). Воплотившись, Христос, як 
Богочоловік, приходить, щоб 
те Слово Боже промовити до 
людини людською мовою, а 
відтак втілити його в слова, 
якими людина послуговується 
у спілкуванні, аби вона могла 
це Боже Слово почути, сприй-
няти і ним жити. Боже Сло-
во начебто применшує само 
себе, входить у наше мовлен-
ня, щоб просвітити людину. 
Тому сьогоднішня неділя на-
зивається неділею по Про-
свіченні, оскільки через Боже 
Слово людині сяє світло Божої 
правди, істини, яке розвіює її 
[людини] особисту темряву.
Друга важлива деталь, на 

якій наголошує сьогодні Ма-
тей – це місце, звідки Христос 
почав свою проповідь. Неда-
ремно пророк Ісая говорить 

про поганську Галилею, про 
землю Завулона та Нафталі, 
про приморський шлях. Це 
була північна частина Ізраїлю, 
куди, з одного боку, приходи-
ли всі завойовники, спочатку 
ассирійці, потім вавилоняни, 
які нищили ізраїльський на-
род і державу. Це було місце, 
з якого ізраїльтяни найбільше 
очікували небезпеки. З іншо-
го боку, у часи Ісуса Христа 
цей приморський край, узбе-
режжя Галилейського моря, 
було місцем перехрестя різ-
них торгових шляхів, культур, 
мов, народів, релігійних віру-
вань. Тому Христос починає 
проповідь свого Божественно-
го Євангелія про покаяння і 
близькість Царства Небесного 
саме там, де є перехрестя на-
родів, культур, мов і уявлень 
про Бога.
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Ісус починає свою проповідь 
із заклику до людини: «По-
кайтеся, бо Царство Боже 
близько». У цій фразі є зміст 
того, про що Він говорив, бо 
покаятися – це означає скеру-
вати свою увагу, свій розум, 
своє серце і життя назад до 
Бога, повернути своє серце до 
того джерела, звідки виходить 
Боже Слово, а разом із ним – 
світло і життя людини. Саме 
тоді, коли людина відкладає 
все інше, а на перше місце ста-
вить Бога, Його істину, світ-
ло і слово, то вона відчуває 
свою близькість до Бога. Тією 
близькістю до Бога і є Царство 
Небесне.
Сьогодні вся Католицька 

Церква відзначає неділю Бо-
жого Слова, яку встановив 
Папа Франциск. Можливо, 
Святіший Отець вчинив так 
через те, що побачив, як у су-
часному світі, який переживає 
процес глобалізації, усе стає 
поганською Галилеєю. Немає 
вже такої частини земної кулі, 
де б не перехрещувалися різні 
ідеї, думки, народи, різні ба-
чення майбутнього. Ця поган-
ська Галилея сьогодні поши-
рилася на всю земну кулю. Як 
про місце перехрестя різних 
векторів можемо сказати й 
про нашу Україну, навіть про 
власну особу. Скільки різної 
інформації й різних слів ми 
отримуємо щодня зусібіч! І 
все начебто знаходить єдину 
точку зустрічі – людське сер-
це. Тому сьогодні людство, як 
каже пророк Ісая, подібне до 
народу, який сидить у темряві. 
Темрява є символом розгу-
бленості і нерозуміння, звідки 
приходить справжня наука і 

справжнє життя, звідки при-
ходить справжнє світло істи-
ни, світло добра, якого дуже 
потребує кожна людина.
Те Боже Слово, на якому сьо-

годні зосереджує увагу Хри-
стова Церква, – це не лише 
написані тексти Священного 
Писання. Це Слово передане 
нам як джерело нашої віри. 
Ми можемо зрозуміти його 
як певну силу, яка здатна змі-
нити життя людини. Про ту 
силу нам каже апостол Павло 
у своєму Посланні до римлян: 
«Я не соромлюся Євангелія, бо 
Євангеліє – це сила Божа на 
спасіння кожному, хто вірує» 
(Рим. 1, 16). Христос, коли про-
повідував, то відразу відрізняв-
ся від всіх інших учителів свого 
часу, тому що, як каже єванге-
лист Лука, з Нього виходила 
сила, яка всіх оздоровлювала 
(пор. Лк. 6, 19). Ось те Боже 
Слово є силою, яка рятує, спа-
сає, просвічує і оздоровлює.
Сьогодні, як ніколи, у тих об-

ставинах, у яких перебуває весь 
світ, в обставинах новітньої 
темряви – пандемії, ми почи-
наємо наново відкривати важ-
ливість і місце Божого Слова в 
житті кожного християнина. 
У Христовій Церкві ми чер-
паємо силу бути християнами 
зі Святих Таїнств, коли при-
чащаємося Тіла і Крові нашо-
го Спасителя, коли очищує-
мо своє сумління у Таїнстві 
Сповіді. І всі сім Таїнств Божої 
Церкви є джерелом сили Свя-
того Духа, яке робить людину 
новим створінням у Христі. 
Однак, щоб та сила у нас була 
діяльною, щоб ми продовжу-
вали її в собі втримувати і ро-
звивати, нам необхідна сила 

Божого Слова.
Заохочуємо сьогодні всіх на-

ших вірних: навіть тоді, коли 
хтось не має можливості 
щодня бути на Божественній 
Літургії або через карантин не 
може брати участі в Службі 
Божій у неділю і свята, щодня 
читати Боже Слово. Під час 
читання Святого Письма ми 
відчуваємо, як те світло, про 
яке чуємо в сьогоднішньому 
Євангелії, торкає нас особи-
сто. Сила Євангелія, якої не со-
ромиться Павло, починає на-
повнювати і нас. «Сила Божа 
проявляється в моїх немочах», 
– каже апостол Павло. Сьогод-
ні, у цю неділю, коли ми ба-
чимо Христа, який виходить 
на проповідь Божественного 
Євангелія, будьмо подібни-
ми до тих, хто прислухався до 
Його проповіді, а відтак прий-
няв у своє життя ту життєдай-
ну силу Божого Слова, яке нам 
несе Син Божий як воплочене 
Слово Отця. Читаймо щодня 
Святе Письмо. Незалежно від 
того, скільки ми читатимемо 
(кілька стишків чи одну главу), 
матимемо контакт із Божим 
Словом, і з часом відчуємо, 
як та Божа сила повіє на нас, 
скріпить нас і почне перемі-
нювати. Ми почнемо думати 
так, як промовляє до нас Боже 
Слово, почнемо жити так, як 
сьогодні нам каже Христос: 
«Покайтеся, бо Царство Не-
бесне близько». Амінь.
Христос народився!

† Святослав

Голос Церкви
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ПАПА: ХРИСТИЯНСТВО БЕЗ ЛІТУРГІЇ – 
ЦЕ ХРИСТИЯНСТВО БЕЗ ХРИСТА

Чергова катехиза Святішого 
Отця була присвячена літур-
гійній молитві, яка робить 
християнина учасником Хри-
стових таїнств.
Святу Месу не можна лише 

«вислухати», її потрібно «звер-
шувати», і це робить не лише 
священик, який її очолює, але 
всі християни, що її пережива-
ють. На цьому наголосив Папа 
Франциск, промовляючи до 
глядачів і слухачів, які в сере-
ду, 3 лютого 2021 р., зібралися 
на звичну в цей день тижня 
зустріч з Наступником свя-
того Петра, яка й далі відбу-
вається у незвичний спосіб: як 
трансляція з Апостольського 
палацу в Ватикані без фізич-
ної присутності учасників, що 
обумовлене триваючою пан-
демією.
Спокуса закритися у вну-

трішньому світі

Своє чергове повчання з ци-
клу про молитву Святіший 
Отець присвятив літургійній 
молитві. Він розпочав із зау-
важення про те, що у Церк-
ві неодноразово зустрічалася 
спокуса практикувати «вну-
трішнє християнство», що не 
признає за літургійними об-
рядами належної їм духовної 
важливості. Часто такий під-
хід був претензією на «чистоту 
релігійності», що не повинна 
би залежати від зовнішніх це-
ремоній, які навіть вважають-
ся «шкідливими». Й об’єк-
том такої критики ставала 
«не якась особлива обрядова 
форма», але сама літургія. Й 
у Церкві зустрічаються «пев-
ні форми духовності, що не 
зуміли інтегрувати належним 
чином літургійний момент». 
У дійсності, чимало вірних, 
навіть постійно беручи участь 

у богослуженнях і недільній 
Святій Месі, «черпали поживу 
для своєї віри та свого духов-
ного життя» з інших джерел, з 
різних форм побожності.

Зустріч через конкретні 
посередництва
Протягом останніх десятиріч, 

за словами Папи, в цій сфері 
багато змінилося. Конституція 
про літургію Другого Ватикан-
ського Собору «Sacrosanctum 
Concilium» у повний і ор-
ганічний спосіб наголосила 
на важливості Божественної 
Літургії в житті християн, які 
«знаходять у ній об’єктивне 
посередництво, якого вимагає 
той факт, що Ісус Христос – це 
не ідея, не почуття, але жива 
Особа, а Його таїнство – істо-
рична подія». Тож християнсь-
ка молитва відбувається через 
«конкретні посередництва», 
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якими є Святе Письмо, Таїн-
ства, літургійні обряди. «У 
християнському житті тілесна 
та матеріальна сфера не зали-
шається збоку, бо в Ісусі Христі 
вона стала дорогою спасіння», 
– пояснив Наступник святого 
Петра.
  
Дійсна присутність Христа
Як зауважив далі Святіший 

Отець, християнська духов-
ність не може не бути вкорі-
неною у звершенні святих 
таїнств. Як навчає Катехизм 
Католицької Церкви, «місія 
Христа і Святого Духа, Який 
у сакраментальній літургії 
Церкви сповіщає, уприсут-
нює і передає таїнство спасін-
ня, знаходить продовження в 
серці, яке молиться». Літургія, 
отже, не є «лише спонтанною 
молитвою», але чимось біль-
шим. Вона є основоположним 
актом «всього християнського 
досвіду», включаючи молитву.
«Христос уприсутнюється 

в Святому Дусі через знаки 
таїнств: з цього випливає для 
нас, християн, необхідність 
брати участь у божественних 
містеріях. Християнство без 
літургії, наважуся сказати, – це 

християнство без Христа», – 
мовив Папа, додаючи, що на-
віть у позбавленому багатьох 
речей обряді, який християни 
подекуди звершують в місцях 
ув’язнення чи підпільно вдома 
через переслідування, «Хри-
стос дійсно стає присутнім, да-
руючи Себе Своїм вірним».

В основі християнської мо-
литви - літургія
Таким чином, через «свій 

об’єктивний вимір», літургія 
вимагає, щоб її звершувано 
ревно, щоби «благодать, яка 
виливається в обряді, не була 
загубленою, але досягла жит-
тя кожного». Молитва, як на-
вчає катехизм, сприяє «засво-
юєнню Літургії під час і після 
її звершення». «Багато христи-
янських молитов не походять 
з літургії, але всі, якщо є хри-
стиянськими, передбачають 
літургію, тобто, таїнственне 
посередництво Ісуса Христа», 
– підкреслив Святіший Отець, 
пояснюючи, що кожного разу, 
де звершується якась Свята 
Тайна, там присутній Христос.
«Молитва християнина за-

своює таїнственну присутність 
Ісуса. Те, що є для нас зовніш-

нім, стає частиною нас: літур-
гія виражає це навіть настіль-
ки природним жестом, як їсти. 
Святу Месу не можна лише 
“слухати”, (неправильно ка-
зати: “Йду вислухати Месу”.), 
немов ми були б лише гляда-
чами чогось, що вислизає геть, 
не зачіпаючи нас. Меса завжди 
є “звершуваною”, і не лише 
священиком, який очолює її, 
але всіма християнами, які її 
переживають», – наголосив 
Єпископ Риму.

Усе життя покликане стати 
культом
Підсумовуючи, Наступник 

святого Петра зауважив, що 
коли перші християни почали 
переживати свій культ, вони 
чинили це, «актуалізуючи сло-
ва та жести Ісуса за допомогою 
світла та сили Святого Духа», 
таким чином, аби завдяки цій 
благодаті також і їхнє життя 
ставало «духовним жертву-
ванням, принесеним Богові». 
І цей підхід став справжньою 
«революцією». «Життя покли-
кане стати культом Богові, але 
це не може відбутися без мо-
литви, особливо, літургійної 
молитви», – сказав Папа.
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ВЛАДИКА МИКОЛАЙ БИЧОК У СТАРУНІ: 
«Я ХОЧУ ВЧИТИСЯ БУТИ ЄПИСКОПОМ ВІД НАШИХ 

БЛАЖЕННИХ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКІВ»
У неділю, 17 січня, до Центру 

паломника «Симеон Лукач», 
що в с. Старуня, Богородчан-
ського району, завітав Владика 
Миколай Бичок – Єпарх Мель-
бурнський (Австралія). На за-
прошення адміністратора па-
рафії святих апостолів Петра 
і Павла о. Ярослава Середю-
ка, Владика очолив недільну 
Божественну Літургію. Уро-
чистості відбувалися з нагоди 
дев’ятої річниці передання 
мощей блаженного священно-
мученика Симеона для постій-
ного почитання в с. Старуня.
В часі спільної молитви, 

Архієрей звернувся до присут-
ніх у храмі молільників та тих, 
хто єднався в молитві за допо-
могою онлайн-трансляції, з 
повчальним словом проповіді. 
В ньому Владика Миколай 
роздумував над літургійними 
текстами неділі перед Богояв-

ленням.
Зокрема, проповідник застано-

вився над цитатою із послання 
ап. Павла до свого учня Тимотея: 
«Я змагався добрим змагом, скін-
чив біг, віру зберіг» (2 Тим. 4:7).

«Сьогодні, в цьому святому міс-
ці, я хочу разом із Вам згадати ще 
одного учня Христового, який 
теж може сказати ті слова – це 
наш блаженний священномуче-
ник Симеон Лукач. Він життям і 
смертю засвідчив свою вірність 
Богові. Для мене, як молодого 
єпископа, є дуже важливо побу-
вати саме на цьому святому міс-
ці», – зізнався Владика Миколай.

За його словами, життя блажен-
ного Симеона було постійною бо-
ротьбою із системою, яка ненави-
діла Бога і все, що Боже.

«Його боротьба була мирною, 
тихою, без війська та дипломатії. 
Його зброєю була правда, молит-
ва та віра. Його військом були 

ті люди, які потребували духов-
ної опіки, які боролися із сила-
ми тьми завдяки Святій Тайні 
Сповіді та Святій Тайні Євхари-
стії, не зважаючи на те, що часто 
це відбувалося таємно, при за-
критих дверях та вікнах», – зазна-
чив Владика.

На завершення своєї проповіді, 
Єпископ наголосив, що блажен-
ний Симеон, завдяки Божій лас-
ці, зумів зберегти свою віру та пе-
редати її всім нам, як знак цього 
– існування та розвиток Центру 
паломника в його рідному селі.

«Для мене сьогодні велика ласка, 
що я можу бути у Вашому храмі, 
пройтися тими дорогами, де на-
родився, де зростав, зрештою, де 
й помер блаженний Симеон Лу-
кач. Я є наймолодший єпископ, 
проте я хочу вчитися від блажен-
них священномучеників нашої 
Церкви, адже це великий скарб 
від Бога, що можемо мати їх за 
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добрий приклад», – зізнався Вла-
дика Миколай.

Після спільної молитви, о. Ярос-
лав Середюк подякував Владиці 
Миколаю за візит, спільну мо-
литву та благословення, а також 
побажав усіх Божих ласк для 
здійснення душпастирського 
служіння українцям у Австралії, 
Новій Зеландії та Океанії.

Опісля в храмі розпочалася 
гучна коляда. Місцеві дитячі, 
молодіжні та дорослі хорові ко-
лективи потішили присутніх 
прекрасним виконанням відомих 
та нових колядок. А на завершен-
ня сам Владика Миколай разом 
із присутніми священниками та-
кож заспівали, прославляючи Го-
спода, який народився для нашо-
го спасіння.

На завершення свого візиту до 
Центру паломника «Симеон Лу-
кач», Владика Миколай відвідав 
місцевий музей «Блаженного 

Симеона та підпільної УГКЦ», 
де мав ще одну нагоду побачити 
особисті речі блаженного, які той 
використовував у своєму побуті.

ВПЕРШЕ У НОВОМУ РОЦІ НА БАТЬКІВЩИНІ 
БЛАЖЕННОГО СИМЕОНА ЛУКАЧА 

ВІДБУЛИСЯ НІЧНІ ЧУВАННЯ
Впродовж останніх двох років 

у родинному селі блаженного 
єпископа УГКЦ Симеона Лука-
ча регулярно відбуваються ніч-
ні молитовні чування. Не змі-
нилася традиція і в новому 2021 
році.

В ніч з 29 на 30 січня в Центрі 
паломника «Симеон Лукач», що 
в с. Старуня, Богородчанського 
району, відбулися традиційні 
нічні моління. Як і в попередні 
рази, вони більшою мірою про-
ходили в режимі онлайн, що 
дало змогу поєднати в спільній 
молитві чимало вірян з різних 
куточків не лише України, але й 
цілого світу.

Цього разу, на запрошення 
адміністратора парафії свя-
тих апостолів Петра і Павла о. 
Ярослава Середюка, проповіду-
вав під час нічних богослужінь 
о. Сергій Гончаров, ЧНІ, більш 
відомий як Падре Серж.

Традиційно нічні моління 
розпочалися молитвою Вечір-
ні, яку очолив ректор Іва-
но-Франківської Духовної 
семінарії о. Олексій Данилюк.

Після молитви свою першу про-
повідь виголосив о. Сергій. В ній 
він роздумував над покликанням 
Авраама, який, ведений Божим 
словом та Божою обітницею, 
став, за словами проповідника, 
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справді прекрасним прикла-
дом для кожного з нас живої 
віри та довіри до Господа.
Опісля о. Ярослав Середюк 

та о. Володимир Лукашевсь-
кий молилися молитви на оз-
доровлення, просячи в Мило-
сердного Бога всіх необхідних 
ласк для присутніх та тих, хто 
єднався в молитві за допомо-
гою онлайн-трансляції. Далі, 
згідно програми чувань, Ві-
це-ректор семінарії о. Андрій 
Чорненко очолив молебень до 
блаженного Симеона Лукача.
Варто зазначити, що впро-

довж цілого вечора своїм 

співом богослужіння супро-
воджували брати-семінаристи 
Івано-Франківської Духовної 
семінарії.
Після молебня свою другу на-

уку виголосив отець-проповід-
ник Сергій Гончаров, ЧНІ, а 
далі всі вірні та духовенство 
вийшли з храму та рушили 
на хресну дорогу. Попри до-
волі морозяний вечір, проча-
ни радо єдналися в молитві, 
тримаючи в руках запалені 
свічки та роздумуючи над ве-
ликою жертвою Божої любові 
до кожного з нас.
Завершилися перші в новому 

році нічні моління Божествен-
ною Літургією, яку очолив 
отець-проповідник. На ній та-
кож співслужили 13 священ-
ників нашої Архієпархії.
Після всіх молитов, о. Ярос-

лав Середюк склав слова вдяч-
ності в адрес о. Сергія за його 
візит та багате духовне слово, 
яке проповідник щедро сіяв 
впродовж вечора.
Наступні нічні чування в 

Центрі паломника «Симеон 
Лукач», що в с. Старуня, за-
плановані на суботу 27 лю-
того. Початок о 19:00 год.

Новини паломницького центру
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Погляд

ЧИ Є БОГ З НАМИ, ЧИ НІ?

Я хотів би з Вами поділитися 
моїми роздумами над однією 
дуже небезпечною спокусою, 
у яку вже почав впадати і ма-
буть буде продовжувати впа-
дати український народ. Про 
яку саме спокусу іде мова?  
Перед тим, як перейти до суті 
справи,хочу дещо пригадати 
Вам із нашої недавньої історії. 
Як Ви пригадуєте, коли почи-
нався Майдан, який опісля пе-
реріс у Революцію Гідності, він 
мав 2 етапи. Перший етап був 
тоді, коли горстка людей під 
впливом політичних вождів 
зібралася біля Українського 
Дому. Той Майдан, який от-
римав назву Євромайдан був 
таким, як би ми назвали, дуже 
світським. Я пригадую, коли 
один священик вийшов і хотів 
промовити якусь  молитву, чи 
сказати якесь слово, то він от-
римав дуже несхвальні відгуки 

і деякі почали його обсвисту-
вати.
Але друга частина Майдану 

була саме тоді, коли під сте-
лою побили дітей.  Побили ді-
тей і цей злочин, нелюдяний, 
спровокував хвилю протестів. 
Люди вийшли на Майдани, і 
тоді саме там, біля стели, зго-
дом, священики поставили  
каплицю -намет. І той намет 
відігравав дуже важливу роль 
у історії Майдану. Мабуть, 
про нього треба буде окремо 
колись писати. Але він був уо-
собленням того видимим, що 
з нами є Бог, Божа рука нас 
провадить. Я пригадую в той 
час друкувалося дуже багато 
прапорців, на яких було на-
писано: “З нами Бог”. І я пе-
реконаний, що ця віра не була 
про те, що Він там десь дале-
ко,а що Він є з нами. І попри 
те, що звідусіль нам чикає не-

безпека, це допомогло нам по-
бороти дуже багато викликів.  
Я думаю, що на той час, коли 
розпочинався Майдан, коли 
він переріс у криваві події, 
які забрали життя Небесної 
Сотні, а опісля війну з Росією 
– багато народів дивилися на 
нас, як на якихось неадекватів. 
Чому? Бо усі у світі бояться го-
ворити з Росією, я вже не гово-
рю, провадити війну з такою 
величезною потугою.
 Я пригадую, як мені італій-

ці свого часу говорили: “Що 
там українці розпочали вій-
ну? Вони абсолютно нічого не 
осягнуть, не виграють”. Але ми 
не тільки виграли, ми об’єд-
налися, в тяжких обставинах 
і ми цю війну виграємо. Але 
стається одна річ, про яку я як 
священик, мовчати не можу.
На моє переконання, наш на-

род, так само як і колись народ, 
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Погляд
що мандрував з неволі, почав 
сумніватися у тому, чи з ним є 
Бог. Це не тільки прикмета наша.  
Коли Ви відкриєте Книгу Виходу 
і почитаєте, як нарід ізраїльський 
мандрував з неволі, то там гово-
риться зокрема і про славний мо-
мент, коли народу забракло води  
і вони почали нарікати на Мой-
сея. І ось послухайте той фраг-
мент зі Старого Завіту: “І сварив-
ся народ з Мойсеєм і казав: “Дай 
нам води, і ми будемо пити”.  А 
Мойсей сказав: “Чого Ви свари-
теся зі мною? Навіщо випробо-
вуєте Бога?”. І більше того, там 
говориться про те, що Мойсей 
пішов до Господа з плачем, із зіт-
ханням. І Бог сказав йому взяти 
палицю і вдарити об скелю і з тої 
скелі потече вода. І хто уважно 
читає Книги Старого Завіту, то 
знає, що саме тоді Мойсей засум-
нівався, коли вдаряв палицею об 
цю гору.  Не тому, що сумнівався 
у Божому Милосерді, а тому, що  
сумнівався, що Боже Милосердя 
буде аж таке велике, що простить 
народові стільки нарікань.А вони 
вже ось -ось знаходилися біля 
Обіцяної Землі. І саме через той 
сумнів, Мойсей не увійшов в Обі-
цяну Землю.  Але що цікаво, що 
там де вони почали  сваритися з 
Мойсеєм про воду, то вони ви-
пробовували Бога. І автор біблій-
ний розповідає, як вони випробо-
вували  Бога. Вони казали: “Чи є 
Бог серед нас? Чи нема?”.  На моє 
переконання, наш нарід, зараз 
стоїть зараз стоїть перед такою 
самою величезною спокусою. Чи 
є Бог, чи нема? Адже якщо нема 
Бога серед нас, то треба брати 
все у свої руки, вирішувати все 
на власний лад. Духовні цінності 
стають тоді мізерними, непо-
трібними. Повага, прощення, 

милосердя,солідарність, стають 
просто такими з яких нарід по-
чинає сміятися. Колись славний 
Каменяр Франко, пишучи поему 
“Мойсей”, спробував окреслити 
ситуацію Мойсея, котрий вже на 
старості літ знаходиться. Коли 
він вже ось-ось допроваджує 
нарід до обіцяної землі, а йому 
лунають різні закиди.

Мені здається, що слова Фран-
ка сьогодні є дуже актуальними 
і для нашого народу. Наш народ 
змучився не через те, що триває 
війна, а через те, що він перестав 
вірити у те, що Бог його прова-
дить. І ось це головна пробле-
ма, – брак віри. Що породжує 
брак віри?  Брак віри породжує 
величезну самотність людини. 
Вона чується тоді ніким не зро-
зумілою,  і поринає у різні манів-
ці. То думає, що її сила є у ній 
самій. То пробує все спихати на 
сміх. А то казати, що все, що було 
дотепер є даремним. Коли ми 
хочемо перемогти у війні з агре-
сором, то нам потрібно озброїти-
ся крім зброї, великої американ-
ської, європейської, зброєю, яка 
називається віра у Бога. Без віри 
у Бога, ми ніколи не переможе-
мо,але віра у Бога полягає не у 
тому, щоб визнати, що Бог існує, 
а у тому, що Бог нас провадить. 
А у тому, що Бог нас провадить, 
сумніватися, думаю, непотрібно. 
Уявімо собі, що ми 5 років воює-
мо з агресором, якого боїться ці-
лий світ, і ми не здаємося. І саме 
у цей момент, слід нам об’єдна-
тися  у вірі, скріпитися вірою, не 
переставати молитися, на Бога 
надіятися. Тому що  віра – це не є 
суцільний успіх, віра – це є ман-
дрівка за голосом Божим. І ми 
будемо найбільш нещасним по-
колінням, коли зрадимо наших 

прадідів. Коли зрадимо Січових 
Стрільців, Воїнів УПА, Небесну 
Сотню, і наших воїнів. Віру у те, 
що Бог є з нами. Це найголовні-
ша зброя, якою ми переможемо. 

Тому закликаю друзів всіх, 
окрилитися вірою. Але для того, 
кому віри бракує, і хто хоче її 
підняти, я рекомендую здобути 
український прапор і написати 
на ньому: ” З нами Бог”. І кожно-
го дня, стаючи до молитви, дяку-
ючи Богові за прожитий день, чи  
просячи Божого благословення 
на наступний, кажімо: “Боже, 
дякую Тобі, що Ти зі мною”. Бо 
Бог мандрує разом з нами, Божа 
рука нас провадить і ми будемо 
сліпцями, коли її не зауважимо.

Я вирішив саме цю тему пору-
шити, бо мені здається, що ми 
стали перед небезпекою великої 
спокуси  – це є сумніви у тому, 
що з нами Бог. Нехай, цей дия-
вольський хід не перекреслить 
нам усіх досягнень. Я вірю у те, 
що ми мудрий народ. І я знаю, 
що Бог нас провадить. Це не озна-
чає, що ми нічого не повинні ро-
бити. Ми повинні об’єднуватися, 
не спати, не дрімати, але одно-
часно завжди провідною думкою 
щодення мусить бути таке: “Бог є 
зі мною”. І це не є психологічне 
самонавіювання . Це мусить бути 
усвідомлена віра, бо кров наших 
Героїв вже є першим доказом 
того, що наш нарід провадить 
Бог, бо дає нам людей, які здатні 
віддати найбільше, найцінніше 
задля вищих цілей  – своє власне 
життя. Чи ж наші Герої не є до-
казом того, що з нами Бог? То ми 
є циніки. Бо брак віри провадить 
до цинізму.  Тому просімо Бога, 
щоб дав нам віру. 
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Короткі історії для душі

МІДНИЙ ЧАЙНИК ХРИСТИЯНСТВА
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Було це в біблійній школі. 
Одна жінка розповіла, що не-
щодавно в підвалі зауважила 
дещо дивне. Там, у найтемні-
шому закутку, проросла кар-
топля. Спершу жінці було не-
втямки, звідкіля ж на рослину 
падає світло. А тоді спостерег-
ла, що неподалік підвального 

віконця на гачку висить від-
полірований мідний чайник. 
Сонячні промені, відбиваю-
чись від нього, падають на кар-
топлю.
Жінка підсумувала:
– Коли я побачила той від-

блиск, то мені спало на думку: 
хай я не стану проповідником 

чи вчителем, здатним розт-
лумачити всі нюанси Святого 
Письма, та принаймні зможу 
бути таким собі мідним чай-
ником християнства, тобто ло-
вити промені Сина Божого й 
відбивати Його світло на тих, 
хто перебуває в темному за-
кутку.

ВІК І СТАВЛЕННЯ
Ніхто не старіє від того, що 

проживає скількись там років. 
Людина старіє, бо відмов-
ляється від своїх ідеалів. Роки 
можуть поморщити шкіру, та 
відмовтесь від запалу – і душа 
вкриється зморшками. Пере-
живання, сумніви, недовіра до 
самого себе, страх і відчай – усе 
це сплітається в довгі роки, які 
хилять нам голову і обертають 
душу на попіл.

Не важливо, сімдесят вам чи 
сімнадцять, у кожному сер-
ці живе замилування чудом, 
щире захоплення зорями й 
усім, що на них схоже, викли-
ками, які ставлять перед нами 
щоденні події, незмінна дитя-
ча цікавість до того, що ж тра-
питься далі в тій грі, яка зветь-
ся життям. Людина настільки 
ж юна, як і її віра, і настільки 
ж стара, як і її сумніви; настіль-
ки ж юна, як і її впевненість у 

собі, і настільки ж стара, як і її 
страхи; настільки ж юна, як і її 
надія, і настільки ж стара, як і 
її відчай.
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Поради

ЯК ДОЖИТИ ДО ВЕСНИ, НЕ ПІДДАВШИСЬ 
ДЕПРЕСІЇ? 8 КРОКІВ НАЗУСТРІЧ ЩАСТЮ

Друга половина зими — не-
проста пора. Різдвяні свята за-
лишились позаду, до весни ще 
далеко, навкруги замість пух-
настого снігу дедалі частіше 
панує сірість і сльота; і навіть 
організм, виснажений відсут-
ністю сонця та вітамінів, почи-
нає поводитися не так, як би 
нам хотілося. 
Ми прокидаємося — і не 

маємо сил підвестися з ліжка; 
відчуваємо втому, хоча навіть 
не починали нічого робити; і 
почуваємося нещасними, хоча 
на це, здається, немає ніяких 
причин. 
Як же відшукати у собі сили 

та енергію на те, щоб не впу-
стити холод, сірість і мряку в 
своє серце? Як дочекатися вес-
ни з оптимізмом і надією?    
1.Викидайте зайве
Що більше ми маємо — то 

більшого прагнемо. Сучасний 

світ пропонує нам такий ши-
рокий спектр задоволень, про 
який люди минулих епох не 
могли навіть мріяти, — і цим 
заганяє нас у пастку. Звикаю-
чи до сенсорних, поверхових 
та легкодоступних задоволень, 
ми дедалі менше уваги при-
діляємо глибинним духовним 
потребам, без яких справжнє 
щастя неможливе.  
Так само як зайві речі засмічу-

ють наш простір і створюють 
безлад, — зайві думки і бажан-
ня заважають нам зосереди-
тись на головному. Влаштуй-
те генеральне прибирання не 
лише у своїй оселі, а й у своїй 
голові. Подумайте про те, що у 
вашому житті марно відбирає 
ваші сили і час, що приносить 
швидкоплинне задоволення 
без жодної духовної користі, 
— і відмовтеся від цих речей. 
Це дасть вам змогу розчистити 

собі шлях до справжньої радо-
сті.   
2.Розставляйте пріоритети   
Якщо вашого внутрішнього 

ресурсу не вистачає на все, з 
чого складається ваше жит-
тя, — варто подумати над 
пріоритетами. Не намагайте-
ся взяти на плечі більше, ніж 
зможете понести. Подумайте, 
чи всі ваші прагнення й на-
віть обов’язки мають однакове 
значення? Чи не краще буде 
відкласти щось на потім, а від 
чогось і зовсім відмовитися? 
Тверезо обміркуйте свої те-
перішні можливості, оберіть 
для себе те, що для вас першо-
чергове, і присвятіть себе цим 
справам, приділяючи увагу 
всьому іншому за залишковим 
принципом.   
3.Не мовчіть   
Хотіти, щоб вас узяли «на 

ручки», — цілком нормальне і 
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Поради
природне бажання. Але буває 
так, що ваші найближчі чомусь 
не поспішають цього робити. 
Поміркуйте, чому так трапляєть-
ся, адже справа може бути зовсім 
не в тому, що вас оточують бай-
дужі та неуважні люди. Чи го-
ворите ви з близькими про свої 
почуття, про свої слабкості й ба-
жання? Чи не «консервуєте» своїх 
переживань, очікуючи, поки інші 
їх помітять і відреагують? Не со-
ромтеся говорити про свої ба-
жання та потреби, не замовчуйте 
своїх тривог і клопотів. Господь 
навчає нас: «Просіть і буде вам 
дано, шукайте і знайдете, стукай-
те і відчинять вам», але ще Він 
каже: «Якою мірою будете міря-
ти, такою відміряють вам». Под-
байте про те, щоби  своєю чер-
гою виявляти турботу і чуйність 
до ближніх. Навіть якщо це буде 
якась крихта добра, воно обов’яз-
ково повернеться до вас у стократ. 

4.Пам’ятайте про тиху радість   
Не змушуйте себе до «активно-

го» щастя. Сьогодні можна по-
чути багато порад у стилі «спіл-
куйтеся з друзями, ходіть на 
прогулянки, не дозволяйте собі 
закисати», але насправді вони аж 
ніяк не універсальні. Якщо вам 
понад усе хочеться такої баналь-
ної речі, як полежати на дивані з 
книжкою і горнятком чаю, — до-
звольте собі це зробити. Оберіть 
для себе найцікавішу книжку і 
найсмачніший чай, якщо відчу-
ваєте, що це зробить вас трішки 
щасливішими саме зараз. Коли 
ви не відчуваєте в собі сил танцю-
вати, радіючи життю, — пам’я-
тайте, що радіти життю можна 
і сидячи, і навіть лежачи. Мов-
чазну молитву Бог чує не гірше, 
ніж спів хвалебного гімну, а тиха 
радість буває щирішою за бурх-

ливі прояви емоцій.   
5.Бігайте на короткі дистанції   
Ні, йдеться не про спортивні 

пробіжки парком — хоча, якщо 
ви маєте на це час і сили, користь 
від таких вправ буде беззапереч-
ною.  

Щоразу перед початком ново-
го року ми ставимо перед собою 
завдання і будуємо плани на 
найближчі 12 місяців. Не нама-
гайтеся рухатися відразу до кін-
цевої мети, щоб не знеохотитись 
та не втратити віру у власні сили. 
Кожна велика мета складається з 
багатьох кроків до її досягнення. 
Розділіть свій Великий План на 
етапи, і почергово прямуйте до 
кожного з них. Це дасть вам біль-
ше натхнення, віри у себе і, зреш-
тою, радості від очікування, адже 
маленька подія, що має статися 
з вами на цьому тижні, здається 
набагато реалістичнішою, ніж 
велика подія, до якої залишився 
цілий рік.    

6.Цінуйте нинішній момент   
Не намагайтеся просто зціпити 

зуби, заплющити очі й перебути 
складні часи так, як ковтаєте гір-
кі ліки або терпите неприємну 
медичну процедуру. Так, життя 
інколи більше нагадує смугу пе-
решкод, аніж рівну дорогу; але 
треба пам’ятати, що кожен із 
його моментів нам посилає Бог. 
А в Бога, як ми знаємо, нічого 
не буває просто так. Тому будьте 
уважними до кожної миті вашо-
го життя, думайте про те, яке по-
слання від Нього може в цій миті 
міститися. Можливо, ключ до ро-
зуміння себе, а відтак — і ключ до 
вашого щастя, набагато ближче, 
ніж ви гадаєте.   

7.Зазирайте всередину себе 
«Найголовнішого очима не 

побачиш», — писав Антуан 

де Сент-Екзюпері. Прагнучи 
справжнього щастя, дуже важ-
ливо дослідити свій внутрішній 
світ. Шукайте недосконалостей, 
проблем та їхніх причин не в ре-
чах та людях, що вас оточують, а у 
власних думках, вчинках і почут-
тях. Намагайтеся знайти час для 
медитації: це може бути читан-
ня Святого Письма, тиха молит-
ва на вервиці або навіть просто 
внутрішній діалог. Ставте перед 
собою відверті питання і шу-
кайте на них чесних відповідей. 
Аналізуйте своє життя розважли-
во і неквапливо, не картаючи себе 
і не виправдовуючи. Звертайтеся 
по підтримку до Бога — і Він не-
одмінно вкаже вам правильний 
шлях.   

8.Не шукайте щастя у соцме-
режах   

Модні інстаграм-блоґери во-
лодіють мистецтвом створювати 
красиву картинку, яка нерідко 
має мало спільного з реальністю. 
Ми не знаємо, що насправді хо-
вається за привабливим фаса-
дом і сліпучими усмішками, але 
нам хочеться вірити, що це і є  
«справжнє» життя. Такі сторін-
ки, що позиціонуються як пози-
тивні та наснажливі, на практиці 
нерідко мають цілком зворотній 
ефект. Людина бачить ідеалізова-
ну картинку «щастя» у грамотно 
дібраному інтер’єрі, порівнює її 
зі своїм побутом, і починає стра-
ждати, усвідомлюючи прірву між 
своєю реальністю та яскравим 
фото з Інстаграму. Якщо ви від-
чуваєте це на собі — зробіть па-
узу, відпишіться від сторінок, що 
викликають у вас такі почуття. 
Час, який ви раніше витрачали 
на їх перегляд, згодиться вам для 
того, щоби зробити трохи щас-
ливішим власне життя.
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Украї́нська Гре́ко-Католи́ць-
ка Це́рква (лат. Ecclesia Graeco-
Catholica Ucrainae), скорочено 
УГКЦ — найбільша католицька 
церква в Україні. Одна із 23-х схід-
них католицьких церков свого 
права. Перебуває у сопричасті з 
Папою Римським та зберігає ві-
зантійську літургійну традицію. 
Найбільша східна католицька 
церква у світі (понад 5,5 мільйонів 
вірян). Очолюється верховним 
архієпископом Києво-Галиць-
ким; чинний голова — Святослав 
(Шевчук) (з 27 березня 2011).

Перші християни з’явилися на 
території України в часи перших 
християнських місій на зламі І-ІІ 
століть. За літописною легендою, 
місійну діяльність на наших землях 
— у тодішній Скіфії — проводив ще 
Святий апостол Андрій Первозван-
ний. Він благословив землі над 
Дніпром, де через кількасот років 
постав Київ — центр християнства 
та християнської культури східних 
слов’ян.

Згідно з літописом, апостол Ан-
дрій дійшов до Київських гір, де 
проголосив: «Вірте мені, що на цих 
горах возсіяє благодать Божа; вели-
ке місто буде тут, і Господь воздвиг-
не там багато церков і просвітить 
церковним хрещенням усю руську 
землю».

Збереглися свідчення про те, що 

християнство прийняла частина 
скіфів, зустрічаються навіть згадки 
про скіфських єпископів. Особливо 
поширювалося воно серед греків, 
що тоді населяли Південну Україну. 
У грецькі поселення Тіру, Ольвію, 
Херсонес та інші міста римські ім-
ператори висилали християн, які 
стали першими проповідниками 
Євангелія. Найвідомішим серед 
них був засланий імператором Тра-
яном до Херсонеса — однієї з най-
більших грецьких колоній — Папа 
Климентій римський, автор листа 
до Коринтян, який загинув тут му-
ченицькою смертю. Відповідно до 
свідчень ранньохристиянського 
письменника Іринея Ліонського, 
Святий Климентій був четвертим 
наступником апостола Петра на 
римському престолі. Згадки про 
цю видатну особистість містяться 
в багатьох літературних пам’ятках 
пізнішого періоду та збереглися в 
літургійній практиці візантійської 
традиції.

Климентій, прибувши до Херсо-
неса, знайшов там багато християн. 
Завдяки його місії за короткий час 
чимало язичників повернулися до 
християнської віри, постали числен-
ні храми. Саме активна пастирська 
діяльність стала причиною його му-
ченицької смерті в 100-му році.

Культ Святого Климентія в Русі 
поширився після того, як його 

мощі були віднайдені солунськими 
братами Кирилом і Методієм у 861 
році. Цей факт тісно пов’язаний із 
хозарською місією святих братів. 
Частину мощів вони перенесли до 
Рима у 867 році та передали Папі 
Адріану ІІ, що виглядало як символ 
примирення між Церквою Сходу 
та Заходу. Відповідно до «Повісті 
минулих літ», Володимир Великий 
більшу частину мощів переправив 
до Києва.

Окремі археологічні знахідки ІІІ 
століття свідчать про наявність хри-
стиянських громад у Боспорському 
царстві, а в ІV столітті існувала окре-
ма Боспорська єпархія, єпископ 
якої — Кадмус — узяв участь у I Все-
ленському Соборі в Нікеї 325 року.

Запровадження християнства як 
державної релігії Римської імперії 
наприкінці ІV століття сприяло 
його активному поширенню серед 
населення Криму. На той час уже 
була створена єпархія в Херсонесі, а 
її єпископ став учасником ІІ Вселен-
ського Собору в Константинополі 
381 року.

Загалом на теренах сучасної Украї-
ни існували, крім Херсонеської 
єпархії, Скіфська, Готська та Су-
розька, чи Сугдійська.

Утвердження християнства в Кри-
му датується кінцем V — початком 
VІ століття. У ІІІ столітті на тери-
торію України прийшли германські 
племена готів, які в 341–348 роках 
прийняли християнство від єпи-
скопа Вульфіли, котрий переклав 
Євангеліє готською мовою. А в ІV–V 
століттях по території України роз-
селилися слов’янські племена, зо-
крема в Наддніпрянщині поляни 
— з центром у Києві. Частина з них 
завдяки контактам з греками, гота-
ми, нащадками скіфів, очевидно, 
теж були християнами.

ДАЛІ БУДЕ..

• Зі сторінок історії УГКЦ
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Корисно знати

7 СПОСОБІВ ПЛІДНО ПЕРЕЖИТИ ВЕЛИКИЙ 
ПІСТ І НЕ ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ЇЖІ
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Зміна дієти або відмова від 
певних продуктів тобі не до 
снаги? У цій статті знайдеш 
цікаві альтернативні спосо-
би гідно пережити Великий 
Піст.

1. Будь творчим
Намалюй картину, створи 

блог, заспівай, скомпонуй му-
зику для молитви прослави, 
займись доброчинністю і т.п.
Господь наділив тебе талан-

тами, почни їх використову-
вати, аби привести ще більше 
людей до Бога. Може, ти саме 
починаєш відкривати свої та-
ланти або ж повертаєшся до 
них після перерви. Постано-
ви під час посту відкрити або 
ж розвивати в собі Богом дані 
здібності й вміння.

2. Пробачай
А ви один до одного будьте 

ласкаві, милостиві, прощаю-
чи один одному, як і Бог через 
Христа вам простив! (Еф 4, 33)
Хтось боляче тебе образив? 

Вже сам вигляд цієї людини 
викликає в тобі біль і обра-
женість, що запали глибоко в 
серці. Щодня пиши щось до-
бре про цю людину і молися 
за неї до Богородиці Діви.
Адже ми зациклюємося на 

негативних якостях того, хто 
нам заподіяв шкоду, та попри 
це ти маєш протягом 40 днів 
знаходити і занотовувати до-
брі риси кривдника. Це допо-
може пізнати себе і побачити 
свою власну причетність до 
руйнування добрих стосунків. 
Не топчімося на місці!
Цей піст — це направду не-

легкий виклик, зате з таким 
завданням ми принаймні поч-
немо процес загоєння ран.

3. Похвали своїх друзів на 
Фейсбуці
  Щодня потіш добрим сло-

вом своїх «фейсбучних» друзів. 
Твої знайомі — це не просто 
пости у тебе на сторінці. Зро-
би їм приємне своєю увагою.

4. Пожертва
Студенту чи комусь із подіб-

ними мізерними статками 
регулярні пожертви на храм 
навряд чи по кишені. Проте 
пожертва протягом Великого 
Посту цілком досяжна. Це ма-
ленька частка від твоїх щотиж-
невих видатків. Окрім церкви 
зараз існує безліч соціальних 
проектів, які можна підтрима-
ти фінансово.

5. Борися зі шкідливими 
звичками
Я — заскорузла сова зі ста-

жем. Дозволяючи собі вста-
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Новини паломницького центру
вати по 9:00 (у вихідні дні по 
10:00) я ніколи не мав час на 
вранішню молитву. Ніколи. 
На цей піст я постановив про-
кидатися о 8:00, ставати на 
коліна біля ліжка і читати чи-
тання на сьогодні. Нехай піст 
буде першим кроком до подо-
лання шкідливих звичок.

6. Відвідай самотніх
Поправді кажу вам: що тіль-

ки вчинили ви одному з най-
менших братів Моїх цих, те 
Мені ви вчинили. (Мт 25, 40) У 
наших церковних спільнотах 
завжди є самотні: люди, які 
перебувають у лікарні і не має 
нікого з рідних, аби їх відвіда-
ли. Якщо знаєш когось самот-
нього — відвідай його.

7. Читай щодня по одному 
псалму
Біблія може здатися довгою 

і складною для читання. А 
як щодо псалма раз на день? 
Один псалом щодня відганяє 
диявола геть, адже ми можемо 
не розуміти цього слова, а от 
сатана розуміє, і втікає, навча-
ють Отці Церкви. Кожен може 

віднайти псалом, відповідний 
до свого настрою, досвіду чи 
тягаря, який доводиться нести. 
Сподіваємося, що ці сім порад 
допоможуть віднайти мотива-
цію і наснагу, щоб пережити 
цей піст.

МОЛИТВА ЮНАКА ЗА СВОЮ ДІВЧИНУ

Господи, подаруй мені Свою 
Ласку поважати всіх дівчат, бо 
і моя мати мала колись їхні 
роки, і я не бажав би дізнати-
ся, що, зустрічаючись тоді з 
нею, деякі юнаки не поважа-
ли б її. Я не хочу забавлятися 

любов’ю, яка пробуджується в 
моєму серці, але хочу зберегти 
її, як дуже цінну річ. Обіцяю 
Тобі, Ісусе, що буду настіль-
ки незалежний, що ніколи не 
піддамся під вплив приятелів, 
які спустошують своє серце 
в швидкоплинних любовних 
пригодах.
Адже досить часто вони не 

усвідомлюють того, що тво-
рять, шукаючи тільки егої-
стичного задоволення. Обі-
цяю Тобі, Ісусе, не витрачати 
свого дорогоцінного часу і не 
знищувати свого фізичного й 
морального стану на розгля-

дання та читання безсоромної 
літератури, яка може зменши-
ти у мені повагу до дівчини, 
кохання, передавання життя, 
материнства.
Ісусе, десь проживає одна 

єдина дівчина, яка згідно 
Твоєї Святої Волі буде моєю 
коханою, моєю дружиною і 
матір’ю моїх дітей. З любові 
до неї і з любові до Тебе, Го-
споди, я обіцяю бути гідним 
її та чистим душею та тілом. 
Амінь.

Джерело: kyrios.org.ua
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Для дітей та дорослих

КІЛЬКА ІГОР ТА ВПРАВ З ДИТИНОЮ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
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Навіть у такий непростий час наші діти по-
требують батьківської участі в їхніх іграх: 
безтривожних, затишних, наповнених від-
чуттям безпеки…
Тому, для кого це актуально, спробуйте! 
Пропоную кілька ІГОР ТА ВПРАВ З ДИТИ-

НОЮ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ, які не вимага-
ють особливої підготовки чи атрибутів:
1. Мило, зникай швидше!
Розріжте мило на декілька шматочків. Приго-

туйте два тазики з теплою водою. Починайте 
одночасно з дитиною у двох різних тазиках ви-
милювати мильні шматочки, змагаючись, хто 
це зробить першим.
Ось Вам і дуже простий спосіб заохотити ди-

тину до миття рук!
2. Безлюдний острів (назва гри схожа на ви-

гляд наших вулиць)
Візьміть наволочку. Це буде мішок, у який 

складете різноманітні предмети. Підбором 
предметів нехай займеться дитина. Це можуть 
бути негострі кухонні предмети, канцтовари, 
іграшки, дрібний одяг тощо. Покладіть усе це 
в мішок-наволочку. Наосліп по черзі витягуй-
те по одному предмету, придумуючи, як би 
він згодився, якби потрапили на безлюдний 

острів. Цікаво чути від дітей, як вони скотчем 
заклеюватимуть пащу лева. Та й на речі, які їх 
оточують, і які їм уже так набридли, вони ди-
витимуться по-новому.
3. Незаборонений смартфон!
Попросіть дитину сфотографувати всі ті пред-

мети чи меблі в домі, які «відчувають» себе 
щасливими; які «відчувають» себе корисними; 
які «відчувають» себе непотрібними; які потре-
бують, щоб за ними хтось доглянув чи подбав; 
на які майже ніхто не звертає уваги, але вони 
дуже потрібні; які дитина до початку сьогод-
нішньої гри не дуже помічала…
Попросіть сфотографувати когось або щось 

особливе за вікном, про кого (про що) вона б 
хотіла придумати й розповісти історію.
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ
8 березня - річниця Псевдособору. У 1946 р. у Львові у храмі Святого Юрія відбувся псевдособор Української 
греко-католицької церкви, на якому було оголошено про ліквідацію УГКЦ. Псевдособор, в якому взяли участь 216 
представників місцевого духівництва (жодного єпископа УГКЦ!) та делегація московської патріархії, одностайно ухвалив 
рішення за ліквідацію Берестейської унії 1596, себто розриву з Ватиканом та возз’єднання з Російською православною 
церквою. Рішення Львівського псевдособору 1946 стали формальною підставою для переслідування греко-католиків, які 
відмовилися перейти у православ’я.

9 березея - день народження Тараса Шевченка. український письменник, класик української літератури, 
мислитель, художник. Національний герой і символ України.

15 березня - початок св. Великого посту. Великий піст - найголовніший і найсуворіший пост в році. Його також 
називають Чотиридесятницею, оскільки основна частина посту триває 40 днів. Відразу після закінчення посту християни 
відзначають велике свято - Великдень. Цей пост прославляє страждання Ісуса Христа, коли він 40 днів постив в пустелі 
перед своїм служінням.

25 березня - річниця утворення Станіславівської (Івано-Франківської ) Єпархії УГКЦ. Станиславівська 
єпархія заснована декретом цісаря Франца Йозефа І від 29 січня 1884 і буллою папи Лева XIII від 25 березня 1885.

25 березня - день народження Владики Григорія Хомишина. Єпископ Української греко-католицької церкви; 
з 19 червня 1904 року єпископ Станиславівський. Новомученик УГКЦ, репресований більшовиками в 1945 році. 27 червня 
2001 зачислений папою Іваном Павлом ІІ до лику блаженних.

27 березня - річниця інтронізації Патріарха Святослава. Глава і Отець Української греко-католицької церкви; 
з 2011 року — Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський — предстоятель Української греко-
католицької церкви.

29 березня - нічні чування в Центрі паломника «Симеон Лукач». Нічні моління розпочнуться о 19:00 год. 
молитвою Вечірні. Опісля віряни також помоляться молебень, вервицю. Серед іншого в програмі чувань заплановані 
молитви на оздоровлення та благословення мощами нашого блаженного Симеона Лукача. Кожен молитовний блок 
традиційно буде перериватися на цікаву науку від проповідника. 
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