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Слово редактора

«СЛОВО СИМЕОНА» ДЛЯ КОЖНОГО

Центр паломника «Симеон 
Лукач», що в с. Старуня, 

Богородчанського району, всього 
за кілька років перетворився зі 
звичайного села на справжню 
духовну окрасу цілого 
передкарпатського регіону. Понад 
десять років минуло, як сюди, 
з благословення Митрополита 
Володимира Війтишина, передали 
мощі, мабуть, найславнішого 
мешканця Старуні – блаженного 
священномученика УГКЦ Владики 
Симеона Лукача. Повернення 
Симеона на батьківщину стало 
початком розвитку цілого 
паломницького комплексу, який 
присвячений не тільки йому, але й 
усій підпільній греко-католицькій 
церкві, «Церкві-мучениці», яка 
порівняно недавно отримала 
свободу, а значить – можливість 
розвиватися та творити. За цей час 
в Центрі паломника постав музей 
«Блаженного Симеона та підпільної 
УГКЦ», а також величава Хресна 
Дорога, окрасою якої стало джерело 
Матері Божої Неустанної Помочі та 
унікальний металевий хрест.

Активно розвивається Центр і в 

медіапросторі, адже сьогодні, як 
сказав Білл Гейтс, якщо нас немає 
в Google – нас не існує. Окрім вже 
наявних нам інтернет-ресурсів: 
офіційного вебсайту, сторінок 
у мережах Facebook, Instagram 
та YouTube, сьогодні ми раді 
презентувати Вам друковане слово, 
яке отримало формат глянцю та 
вже є в храмі святих апостолів 
Петра і Павла, в с. Старуня. Це 
24-сторінковий журнал, в якому 
окрім новин з Центру паломника, 
планів та анонсів, Ви також знайдете 
цікаві та корисні роздуми, поради та 
тематичні рубрики. Згідно з задумом, 
видання має виходити щомісяця, 
щоб кожен прочанин міг взяти його 
із собою додому та поповнити свою 
домашню бібліотеку. 

«Слово Симеона», а саме так 
називається наш офіційний Вісник 
Центу паломника, – це продовження 
справи нашого блаженного 
покровителя у зручний для кожного 
спосіб. В ньому Ви завжди знайдете 
щось цікаве та нетипове, а також 
поглибите свої знання завдяки 
таким рубрикам як «Корисно знати» 
чи «Порадня». Віримо, що журнал 

Вам сподобається і Ви будете його 
активно читати. 

Вісник «Слово Симеона» можна 
придбати в храмі святих апостолів 
Петра і Павла (вартість – 100 грн). 

Ви також можете отримати 
електронну версію видання. 
Для цього слід написати нам на 
електронну пошту – svmlukach@
gmail.com та здійснити оплату 
(вартість – 50 грн) на картку – https://
send.monobank.ua/ jar/9fimT5Kpmr 

Дякуємо всім нашим читачам та 
паломникам, а також усім, хто й 
сьогодні хоче чути та читати «Слово 
Симеона». 
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Голос Церкви

ПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ 
МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ

Всечесним та всесвітлішим от-
цям, преподобним монахам та 

монахиням, возлюбленим братам і 
сестрам у Христі Івано-Франківської 
Митрополії!

Слава Ісусу Христу!
Уважайте добре, щоб ви не чинили 

ваших добрих учинків перед людьми, 
які бачили б вас, а то не матимете 
нагороди в Отця вашого, що на небі. 

(Мт. 6:1)
Дорогі в Христі!
З ласки Господньої вступаємо в 

особливий період нашого життя – 
Великий Піст, який має на меті при-
готувати нас до найбільшого свята 
– Христового Воскресіння. У Свя-
тому Письмі неодноразово бачимо 
приклад того, що людина готуєть-
ся до зустрічі з Господом протягом 
певного часу, сорок днів. Чому саме 
в такий спосіб? Людині потрібно зу-
пинитися у своїх буденних клопотах, 
застановитися, відірвати погляд від 
землі і поглянути на Небо.

Що допоможе нам наблизитись до 
Господа? – Піст, молитва, милости-
ня. Цей час, в який вступаємо усією 
нашою Церквою, є шансом оцінити 
власне життя, щоб змінити своє сер-

це так, як це зробив молодший брат 
у євангельській притчі про блудного 
сина: «Встану та й піду до батька мого 
і скажу йому: Отче, я прогрішився 
проти неба і проти тебе… Прийми 
мене як одного з твоїх наймитів» (Лк. 
15, 18-19). Від нас потрібно зовсім 
мало: встати, зробити рішучий крок 
і визнати всі свої провини у святому 
таїнстві Покаяння. І таким чином ми 
зігріємося теплом Божого милосер-
дя і оживемо для Неба. У Святому 
Письмі маємо приклад справжнього 
покаяння царя Давида, який, тяж-
ко згрішивши, упокорився і визнав 
свій гріх і Бог благословив його дім. 
У псалмі 50 читаємо: «Жертва Богові 
– дух сокрушений, серцем сокруше-
ним і смиренним Бог не погордить» 
(Пс. 50(51), 19). Зараз якраз час для 
такого справжнього покаяння.

У час Великого посту присвячуймо 
більше часу спілкуванню з Богом, 
шукаймо Його у молитві, пізнавай-
мо Його через Слово – Святе Письмо 
і таким чином зможемо розпізнати 
Його волю щодо себе. Не занедбуй-
мо щодня чи принаймні щотижня 
зібратися у колі сім’ї, у молитов-
ній групі при парафії, щоб читати, 

роздумувати та молитися Словом 
Божим, адже «чоловік житиме не 
самим хлібом, а кожним словом, що 
виходить з уст Божих» (Мт. 4, 4).

Ще одним добрим ділом є мило-
стиня чи діла милосердя. Господь 
устами пророка Ісаї показує в чому 
полягає справжній піст: «Ось піст, 
який я люблю: з голодним своїм хлі-
бом поділитись, увести до хати бід-
них, безпритульних, побачивши на-
гого, вдягнути його, від брата свого 
не ховатися» (Іс. 58, 7).

Пам’ятаймо і про діла милосердя, 
пригадуючи притчу про милосерд-
ного самарянина (Лк. 10, 30-37), адже 
характерною рисою християнина 
є любов до ближнього, яка прояв-
ляється у наших вчинках. Чи не на-
гадує нам отой побитий чоловік Ісу-
са Христа, який іде Своєю Хресною 
Дорогою, щоб таким чином показа-
ти нам любов Господа до нас? І чи 
не нагадує нам також милосердний 
самарянин Ісуса Христа, який нас 
вчить, що в очах Господа ми є всі 
однакові та що нашим ближнім є 
кожен, хто потребує допомоги, яка 
не обов’язково має бути тільки ма-
теріальною. Інколи слово розради, 
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потіхи у смутку чи тривозі є вартісні-
шим за великі суми матеріальних 
пожертв. Особливо у час пандемії, 
яку ми не можемо подолати, озирні-
мося навкруги і побачмо усіх, хто по-
требує нашої допомоги. Неважливо 
як ми проявимо її: будучи волон-
тером, жертвуючи свій вільний час 
для соціального служіння хворим у 
лікарні, бідним, сиротам чи нашим 
солдатам на передовій, які вже який 
рік стримують ворога і готові навіть 
віддати своє життя задля нас. У цій 
притчі, яку ми чуємо не раз і знаємо 
дуже добре її зміст, Христос закли-

кає кожного з нас бути ближнім: 
«Іди і ти роби так само» (Лк. 10, 37).

Пройдімо цей «тест добра», яким 
є Великий Піст, з гідністю дітей 
Божих, зростаючи у чеснотах і свя-
тості. Стараймося зосередитись на 
безмежній Божій любові і дивитися 
поглядом Ісуса Христа не на вчинки 
людини, а на серце кожного, хто є 
поруч.

Просімо Пречисту Діву Марію та 
святого Йосифа допомоги гідно і з 
вдячністю пройти шлях Великого 
посту до світлого Христового Вос-
кресіння.

Благословення Господнє на вас!
† Володимир Війтишин,

Митрополит Івано-Франківський 
УГКЦ

Дано у престольному граді Івано-Франківсь-
ку при архікатедральному і митрополичому 

Соборі Воскресіння Христового 11 березня 2021 
року Божого, в день св. Порфирія, єп. Газького.

«ОТОЖ, МИ ВИРУШАЄМО В ЄРУСАЛИМ». 
ПОСЛАННЯ ПАПИ ФРАНЦИСКА НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ 2021

Дорогі брати й сестри, передві-
щаючи Своїм учням про Свої 

страждання, смерть та воскресіння, 
щоб сповнити волю Отця, Христос 
виявляє їм глибокий зміст Своєї 
місії та закликає їх взяти в ній участь, 
задля спасіння світу.

Прямуючи шляхом Великого По-
сту, що веде нас до Пасхальних бо-
гослужень, згадаймо про Того, Хто 
«понизив себе, ставши слухняним аж 
до смерті, смерті ж – хресної» (Фил 
2,8). В цей період навернення від-
новімо нашу віру, зачерпнімо «жи-
вої води» надії та приймімо з відкри-

тим серцем Божу любов, що вчиняє 
нас братами та сестрами в Христі. 
У Великодню ніч ми відновимо свої 
обітниці Хрищення, аби завдяки дії 
Святого Духа відродитися новими 
людьми. Як і все християнське жит-
тя, великопосний шлях вже осяяний 
світлом Воскресіння, що оживляє 
почуття, вчинки та рішення тих, які 
хочуть наслідувати Христа.

Піст, молитва і милостиня, як їх 
проповідував Христос (пор. Mt 6,1-
18), є передумовою та вираженням 
нашого навернення. Життя вбогості 
та самовідречення (піст), турбота та 

жести любові щодо зраненої люди-
ни (милостиня), синівський діалог 
з Отцем (молитва) дозволяють нам 
втілити щиру віру, живу надію та 
діяльну милосердну любов.

1. Віра закликає нас прийняти 
істину і стати її свідками перед 
Богом і перед нашими братами і 
сестрами.

У цей час Великого Посту прий-
няти істину, об’явлену в Христі, та 
жити нею, означає, насамперед, 
дозволити, щоб до нас промовляло 
Боже слово, передане Церквою з по-
коління в покоління. Ця істина не є 
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ментальною структурою, доступною 
лише деяким обраним, розумним чи 
видатним умам, але посланням, яке 
ми можемо отримати і зрозуміти 
завдяки розсудливому серцю, від-
критому на велич Бога, Який любить 
нас ще до того, як ми це усвідом-
люємо. Цією істиною є сам Христос, 
Який, повністю прийнявши нашу 
людськість, став шляхом, що веде до 
повноти життя, вимогливим шля-
хом, але відкритим для кожного.

Піст, прожитий як досвід зречен-
ня, допомагає всім, хто практикує 
його в простоті серця, наново від-
крити Божі дари і зрозуміти нашу 
дійсність як істот, сотворених за 
Його образом і подобою, що в Ньо-
му знаходять сповнення. Той, хто 
постить, добровільно переживаючи 
досвід бідності, стає бідним разом з 
бідними і тим самим “накопичує” 
багатство отриманої та розділеної 
любові. Розуміючи і практикуючи 
піст у такий спосіб допомагає люби-
ти Бога і ближнього, оскільки, як на-
вчає святий Тома Аквінський, любов 
– це рух, що звертає увагу на іншого, 
сприймаючи його одністю із собою 
(пор. Енцикліка Fratelli tutti, 93).

Великий Піст – це час для того, 
аби поглибити віру, тобто впустити 
Бога в наше життя і дозволити йому 
«оселитися» у нас (пор. Ів. 14, 23). 
Постити означає звільнити наше іс-
нування від усього, що його обтяжує, 
а також від перенасичення інформа-
цією – правдивою чи неправдивою 

– а також продуктами споживання, 
аби відкрити двері нашого серця 
для Того, хто позбавлений усього, 
але, одночасно «повний благодаті й 
істини» (Ів. 1, 14) – для Божого Сина, 
Відкупителя.

2. Надія як «жива вода», яка до-
зволяє нам і надалі прямувати 
шляхом

Самарянка, яку Христос просить 
дати йому напитися біля криниці, 
не розуміє, коли Він каже їй, що 
може дати їй «живої води» (Ів. 4:10). 
Спочатку вона, закономірно, ду-
має про звичайну воду, але Христос 
має на увазі Святого Духа, Якого Він 
дасть вдосталь у Пасхальному таїн-
стві та Який вливає нам надію, що не 
розчаровує. Вже передвіщаючи свої 
страждання і смерть, Ісус виявляє 
цю надію, коли каже: «І на третій 
день воскресне» (Мт 20, 19). Ісус го-
ворить нам про майбутнє, навстіж 
відчинене милосердям Отця. Надія-
тися з Ним і завдяки Йому означає 
вірити, що історія не закінчується на 
наших помилках, нашому насиль-
стві та несправедливості, на гріхові, 
що розпинає Любов. Це означає 
черпати з Його відкритого серця 
Отче прощення.

У сьогоднішній тривожній ситуації, 
коли все здається крихким і непев-
ним, говорити про надію може зда-
ватися провокацією. Великий Піст 
існує для того, аби надіятися, аби 
знову звернути свій погляд на терпе-

ливість Бога, Який не припиняє пі-
клуватися про Своє творіння, до яко-
го ми часто ставимось погано (пор. 
Енцикліка Laudato siʼ, 32-33; 43-44). 
Йдеться про надію примирення, до 
якої нас ревно закликає святий Пав-
ло: «Примиріться з Богом» (2 Кор. 5, 
20). Отримуючи прощення у Таїн-
стві покаяння, яке є центром нашо-
го шляху навернення, ми можемо, з 
нашого боку, поширювати прощен-
ня: оскільки ми самі його отримали, 
можемо також пробачати завдяки 
готовності вступити в турботливий 
діалог та підтримувати поранених. 
Боже прощення, також і завдяки 
нашим словам та жестам, дозволяє 
нам досвідчити Пасху в дусі братер-
ства.

В час Великого Посту звертаймо 
більше уваги на те, аби «промовля-
ти слова підбадьорення, що підтри-
мують, зміцнюють, заспокоюють та 
заохочують, замість слів, що при-
нижують, засмучують, дратують та 
зневажають» (Енцикліка Fratelli tutti 
[FT], 223). Щоб дати надію, часом бу-
ває достатньо бути «приязною лю-
диною, що відкладає на бік свої стра-
хи та потреби, для того, аби надати 
увагу, подарувати усмішку, промо-
вити слово підбадьорення, аби ство-
рити простір для слухання серед по-
ширеної байдужості» (там же, 224).

У зосередженні та в тихій молитві 
ми отримуємо в дар надію як нат-
хнення та внутрішнє світло, що 
опромінює виклики та рішення на 
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шляху нашої місії. Ось чому так важ-
ливо зупинятися на молитву (пор. 
Мт 6, 6) і в тайні зустрічати любля-
чого Отця.

Прожити Великий Піст у надії оз-
начає відчувати, що у Христі ми є 
свідками нового часу, в якому Бог 
«вчиняє все новим» (пор. Од. 21, 1-6). 
Це означає прийняти надію Христа, 
Який віддає Своє життя на хресті і 
Якого Бог воскрешає на третій день, 
будучи «завжди готовими дати від-
повідь кожному, хто у [нас] вимагає 
справоздання про [нашу] надію» (1 
Пет. 3, 15).

3. Любов, що наслідує Христа в 
турботі та співчутті до кожної 
людини, є найвищим виражен-
ням нашої віри та надії.

Любов радіє, коли бачить, що 
інший зростає. Ось чому вона 
страждає, коли інший перебуває в 
біді: самотній, хворий, бездомний, 
зневажений, нужденний... Любов 
– це порух серця, що дозволяє нам 
вийти поза себе самих і створює зв’я-
зок співучасті та єднання.

«Ґрунтуючись на соціальній лю-
бові, можна дійти до цивілізації лю-
бові, до якої ми всі можемо відчувати 
покликання. Любов, з її універсаль-

ним динамізмом, може побудувати 
новий світ, оскільки це не стерильне 
почуття, а найкращий спосіб пошу-
ку ефективних можливостей розвит-
ку для всіх» (FT, 183).

Любов – це дар, який надає змісту 
нашому життю і завдяки якому ми 
розглядаємо тих, хто потрапляє в 
нужду, як частину власної сім’ї, як 
друга, брата чи сестру. Оте трішки, 
яким ми поділилися в любові, ніко-
ли не вичерпується, а стає джерелом 
життя і щастя. Так сталося з борош-
ном та олією вдови в Сарепті, яка за-
пропонувала пророкові Іллі невели-
кий коржик (пор. 1 Царів 17, 7-16); та 
з помноженням хліба, коли Христос 
поблагословив хліб, розламав його 
і дав учням, аби вони роздали його 
людям (пор. Мк 6, 30-44). Те саме 
відбувається з нашою милостинею – 
великою чи маленькою – якщо вона 
дається з радістю та простотою.

Прожити Чотиридесятницю лю-
бові означає піклуватися про тих, 
хто перебуває в ситуації страждан-
ня, покинутості чи страху через пан-
демію Covid-19. У контексті великої 
невпевненості у завтрашньому дні, 
пригадуючи слова, з якими Бог звер-
тається до свого слуги: «Не бійся, бо 
Я тебе відкупив!» (Іс 43,1), даруймо 

через нашу любов слова довіри, і до-
поможімо відчути іншим, що Бог їх 
любить, як Своїх дітей.

«Лише поглядом, горизонт якого 
перетворений любов’ю, що спону-
кає його усвідомити гідність іншого, 
можна визнавати і цінувати бідних в 
їхній надзвичайній гідності, шанува-
ти їх з їхнім способом життя та куль-
турою і, отже, справді інтегрувати їх 
у суспільство» (FT, 187).

Дорогі брати та сестри, кожен етап 
нашого життя – це час віри, надії і 
любові. Нехай цей заклик прожити 
Великий Піст як шлях покаяння, мо-
литви та ділення нашими благами, 
допоможе нам відновити у нашій 
спільнотній та особистій пам’яті 
віру, що походить від живого Хри-
ста, надію, оживлену подихом Свя-
того Духа, та любов, невичерпним 
джерелом якої є милосердне серце 
Отця.

Нехай Пречиста Діва Марія, Матір 
Спасителя, вірна біля підніжжя хре-
ста і в серці Церкви, підтримує нас 
Своєю турботливою присутністю 
і нехай благословення Воскресло-
го веде нас дорогою до пасхального 
світла.

Франциск
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Протягом Великого Посту, щиро 
запрошуємо Вас щосереди 

та щоп‘ятниці о 18:00 год на 
Хресну Дорогу в Центр паломника 
«Симеон Лукач», що в с. Старуня, 
Богородчанського району. Кожен 
матиме можливість задуматися і 
подякувати Спасителю за велику, 
милосердну й безмежну любов, за 
страждання і смерть на хресті заради 
твого і мого спасіння… Господь 
прагне нашого щастя, тому дає шанс 
навернутися і відновити своє життя. 
Не змарнуймо цієї можливості. 
Запрошуємо єднатися в спільній 
молитві, ретельно дотримуючись 
правил карантинних норм! 

Що таке Хресна Дорога? 
Хресна дорога — шлях, яким Ісус 

Христос йшов на Голгофу. У Католи-
цькій церкві вона матеріально сим-
волізується у вигляді 14-ти стацій 
тієї трагічної ходи. У переносному 
значенні: «Хресна дорога» — дорога 

страждань та життя, повне стійко 
перенесеного лиха. Часто можна по-
чути вислів: «Кожен свій хрест несе», 
що натякає на той важкий хрест, що 
його ніс на Голгофу Христос.

Звичай проведення Хресної доро-
ги виник десь у XV ст. серед фран-
цисканців і ввійшов у загальний 
вжиток католицької Церкви в XVIII 
ст., коли папи дозволили влашто-
вувати його всім церквам. Проте, 
право встановлювання Хресної до-
роги довший час було зарезервовано 
францисканцями, і лише за їхньої 
відсутності в даній місцевості Єпи-
скоп міг делегувати відкриття Хрес-
ної дороги іншому священнику. 

Обряд Хресної дороги полягає в 
тому, що особа чи церковний похід 
зупиняється перед кожним із 14 ста-
цій (хрестів чи образів), роздумуючи 
над муками Ісуса Христа та моля-
чись. Цей обряд відбувається зви-
чайно під час Великого Посту. 

Невіддільним елементом Хресної 
дороги є Стація. Це латинське сло-
во, яке означає зупинку. В сучасній 
літургійній науці виражає особли-
вий характер християнського бого-
служіння в період IV-V століть, яке 
було характерним для тодішніх цен-
трів християнського життя та тради-
ції – Єрусалиму, Риму та Констан-
тинополя і називалось «стаційним 
богослужінням». 

Ця «стаційність» безпосередньо 
стосувалась Святої Літургії, бо згідно 
з ранньохристиянською традицією, 
Євхаристія в конкретному місці 
могла служитися лише один раз на 
день, а участь в ній брала ціла гро-
мада міста. У більших містах, де було 
кілька храмів, ця практика почала 
викликати певні труднощі, а як рі-
шення було запропоновано стацій-
ну систему служінь. Літургію надалі 
служили тільки одну, але кожного 
разу в іншому храмі у відповідній 
черзі.

Новини паломницького центру



9

Новини паломницького центру

Цього разу прочани та 
молільники єдналися 

в молитві більшою мірою за 
допомогою онлайн-трансляції. 

У ніч з 28 лютого на 1 березня в 
Центрі паломника «Симеон Лукач», 
що в с. Старуня, Богородчанського 
району, відбулися традиційні нічні 
чування. На запрошення отця-паро-
ха о. Ярослава Середюка, цього разу 
чування провадив о. Володимир 
Лось з Івано-Франківська. 

Зважаючи на карантинні обмежен-
ня, через запровадження на Прикар-
патті «червоної» зони, адміністрація 
Центру паломника звернулася з осо-
бливим проханням, щоби ці нічні 
моління проходили виключно в ре-
жимі онлайн. Таким чином долучи-
тися до спільної молитви міг кожен 
охочий. 

У самому ж храмі святих апостолів 
Петра і Павла зібралися священники 
та місцеві жителі, які напередодні 
весни заносили до Господа свої щирі 
молитви, випрошуючи в Нього здо-
ров’я для всіх хворих та медичних 
працівників. 

Нічні моління розпочалися з Вечір-
ньої, яку очолив ректор Духовної 

семінарії о. Олексій Данилюк. Після 
молитви о. Володимир Лось виго-
лосив першу реколекційну науку. 
Назагал тематика розважань була 
досить різною. Проповідник розду-
мував і над притчею про Блудного 
сина, і про особу Милосерного Бать-
ка, який посилає свого Сина, щоби 
віднайти кожну людину. Отець-про-
повідник також дав кілька практич-
них порад для покращення духовно-
го життя. 

За вже сталою традицією кожен 
молитовний блок програми чувань 
переривався на духовні науки та роз-
мови зі священниками. Після пер-
шої науки розпочався молебень до 
блаженного Симеона Лукача, а опіс-
ля вірні просили в Господа дару здо-
ров’я під час відповідних молитов та 
отримали благословення мощами 
блаженного. Молитву провадив сам 
о. Володимир, читаючи їх церков-
нослов’янською мовою. 

Після чого розпочалася молитва на 
Хресній Дорозі. Вірні, спільно зі свя-
щенниками, пройшлися шляхом на 
гору, зупиняючись на стаціях, щоби 
роздумувати над страстями нашого 
Господа. Цей шлях вони долали із 

запаленими свічками, які додавали 
молитві особливого настрою. 

Кульмінаційним моментом нічних 
молінь стала Божественна Літургія. 
Її очолив о. Володимир Лось, спіль-
но з присутніми священниками. 

Варто також додати, що в часі ніч-
них чувань, о. Ярослав Середюк 
представив присутнім перший ви-
пуск Вісника Центру паломника, 
який має назву «Слово Симеона». 
Це 24-сторінковий журнал, в якому 
окрім новин з Центру паломника, 
планів та анонсів, кожен також знай-
де цікаві та корисні роздуми, поради 
та тематичні рубрики. Згідно з заду-
мом, видання має виходити щоміся-
ця, щоб кожен прочанин міг взяти 
його з собою додому та поповнити 
свою домашню бібліотеку. 

Пригадуємо, що в Центрі паломни-
ка «Симеон Лукач» щомісяця, в ніч 
з 29 на 30 число відбуваються нічні 
чування. Тут також діє музей бла-
женного священномученика та під-
пільної УГКЦ.
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МОЛИЛИСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ЛІКАРІВ. 
У СТАРУНІ ВІДБУЛИСЯ НІЧНІ ЧУВАННЯ
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З ласки Божої, сьогодні ми від-
новили нашу добру практику 

молитви на Хресній Дорозі в першу 
п‘ятницю місяця. 

Попри рясну сніжницю, охочих по-
молитися та просити в Господа дару 
здоров‘я для всіх недужих і лікарів, 
зібралося чимало. Провадили молит-
ву та розважання над страстями на-

шого Господа о. Ярослав Середюк, о. 
Іван Жук та о. Віктор Григорук. 

Готуючись до часу Великого Посту, 
дуже важливим є розуміння тієї ве-
ликої жертви, яку приніс наш Боже-
ственний Спаситель, йдучи цим бла-
гословенним шляхом. 

Опісля також відбулася молитва 
Божественної Літургії, під час якої 

душпастирі ще раз занесли перед 
Вівтар Божий всі прохання про при-
пинення пандемії. 

Дякуємо всім священникам та вір-
ним, що взяли участь у цій молитві!
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ПЕРША П’ЯТНИЦЯ В ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА
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Святий Йосиф великий та вірний 
заступник і посередник перед 

Богом у різних потребах. В особі св. 
Йосифа Господь Бог дав нам при-
клад послуху, віри, уповання, поко-
ри й праці. У час теперішніх неспо-
коїв у нашій Батьківщині з великим 
довір’ям призиваймо на допомогу 
святого захисника і оборонця.

У всіх своїх потребах не забувай-
мо слова св. Тереси Авільської: «Не 
пам’ятаю, щоб я коли-небудь не була 
вислухана, просячи чогось у св. Йоси-
фа. Не можна порахувати ті ласки, які 
Бог подав мені за заступництвом цьо-
го Святого; всі небезпеки душі й тіла, 
з яких він мене вивів. Деяким Святим 
Господь дав, мабуть, ласку помагати 
у певних потребах, але св. Йосиф, як 
показує досвід, успішно рятує нас у 
кожній небезпеці. Виглядає так, що 
Господь Бог у небі робить усе те, чого 
від Нього забажає той, хто на землі 
був покірний йому... Не бажаю нічого 
іншого, як тільки заохотити ввесь світ 
до щирого вшановування св. Йосифа. 
Я вже багато літ прошу в Бога через 
св. Йосифа у день його свята якусь 
особливу ласку, і він завжди мене вис-
луховує. Хто не вірить мені, хай пере-
свідчиться особисто».

 Молитва
Приходимо до тебе, Святий Йосипе, 

у нашій недолі. Звертаючись за допо-
могою до твоєї Пресвятої Обручниці, 
з вірою благаємо й про твою поміч.

Заради любові, яка єднала тебе з 
Непорочною Дівою Марією, і зара-
ди твоєї батьківської турботи, якою 
ти оточував дитину - Ісуса, смиренно 
благаємо: милостиво поглянь на люд-
ство, яке Ісус спас власною Кров’ю, і 
своїм могутнім заступництвом допо-
можи нам в потребах наших.

Опікуне Божої Сім’ї! Піклуйся про 
вибраний народ Ісуса Христа. Відда-
ли від нас, любий отче, всяку хворобу, 
блуд і зіпсуття. Наш могутній заступ-
нику!

У боротьбі з силами темряви прий-
ди до нас з небесною допомогою, і, як 
колись Ти врятував маленького Ісуса 
від Ірода, так і тепер охороняй святу 
Церкву Божу від ворожих підступів та 
всякого зла.

Невтомно оточуй кожного з нас пі-
клуванням, щоб ми за твоїм прикла-
дом і з твоєю допомогою досягли віч-
ного блаженства на небі. Амінь

Молитва
Згадай найчистіший Обручнику 

Марії і мій любий Опікуне, Святий 

Йосифе, що нечувано є, щоб той, 
хто прикликав Твою опіку чи просив 
Твоєї помочі, залишився без потіхи.

У тій надії я прибігаю до Тебе і з усім 
запалом духа віддаюсь Тобі.

Не погорди моїми молитвами, 
Опікуне Спасителя, але ласкаво їх 
прийми і вислухай. Амінь
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МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ ПРИСВЯЧЕНИЙ СВЯТОМУ ЙОСИФУ
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Історія Центру паломника

ЧОТИРИ ПОВЕРНЕННЯ СИМЕОНА ЛУКАЧА 
В РІДНЕ СЕЛО

Вже нині далекого, 13 січня 2012 
року, в Старуні відбулася подія, 

яка увійде в історію села, кожної  
його родини. Її запам’ятають всі, 
хто був там присутній. В переддень 
великого празника Найменуван-
ня Господнього до храму апостолів 
Петра і Павла було урочисто пере-
несено часточку мощей блаженного 
священномученика Симеона Лукача 
з Архікатедрального собору, що в 
Івано-Франківську, для молитовного 
почитання і прилюдного вшануван-
ня. 

Почесну місію передачі мощей 
отцю-пароху храму Ярославу 
Середюку здійснив отець Йосафат 
Бойко. 

Ця подія стала четвертим 
поверненням Симеона Лукача 
у рідне село. Чому четвертим, 
спробую пояснити. 

Так склалася доля, що селянський 
син з великої побожної родини 
не продовжив справу життя 
своїх батьків та односельчан. 
Господь приготував йому інше 
життя, бо покликав його до 
священничої діяльності, нагородив 

феноменальними здібностями 
та працьовитістю, але головне – 
самопожертвою і силою духа. Тому, 
закінчивши школу в 1910 р., Симеон 
навчався в Коломийській гімназії та 
Станиславівській духовній семінарії. 

Його успіхи в духовній освіті були 
такими високими, що в 1929 році о. 

Симеона призначають професором 
богослов’я Станиславівської духовної 
семінарії, в якій він викладав до 1945 
року. Власне, в тому році відбулася 
подія, до якої, Господь готував 
о. Симеона. Починається період 
мучеництва за віру. Відчуваючи 
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Історія Центру паломника
небезпеку, яка нависла над греко-
католицькою церквою після війни, 
владика Григорій Хомишин таємно 
уділив Симеону Лукачу єпископську 
хіротонію.

Церква пішла у підпілля. 
Нововисвячений єпископ після 
закриття духовної семінарії і 
довгих років відсутності вперше 
повертається до рідної Старуні. 
Живе в батьківській хаті і підпільно 
виконує священичі обов’язки. 

З цієї хати через чотири роки, в 
1949 р. його забирають в тюрму, 
засуджують на 10 років і відсилають 
в Красноярский край. 

В 1955 році владика Симеон Лукач 
ВДРУГЕ повертається до рідного 
села і продовжує душпастирську 
роботу серед своїх односельчан. 

1962 рік – другий арешт владики, 
який підірвав його здоров’я. У 
березні 1964 року смертельно хворого 
владику Симеона тюремники 
привозять додому, в рідну хату. Це 
було його ТРЕТЄ повернення до 
Старуні. 

22 серпня 1964 року, в суботу, 
Владика Симеон Лукач помер. 
Поховали його на сільському 
цвинтарі біля могили сестри. 

Здавалось би, що із закінченням 
земного життя, людина живе 
лише у світлій пам’яті близьких 
людей. Однак, владика Симеон 
Лукач був не просто людиною, не 
просто священником, його життя 
– це яскравий приклад жертовного 
мученика за віру і рідну греко-
католицьку церкву не колись, а 
відносно недавно, в ХХ столітті. 

Ще живуть люди, його земляки, які 
пам’ятають владику, який висвячував 

у підпіллі молодих священників, 
хрестив їхніх дітей, давав шлюби, 
відправляв у інший світ. Всі вони 
зберегли глибоку віру, яку він засіяв 
у серцях людей в час комуністичного 
тоталітарного режиму, від якого 
постраждав, втративши здоров’я і 
життя. Тому, враховуючи заслуги 
владики Симеона, Папа Римський 
Іван Павло ІІ проголосив його 
Блаженним Мучеником, а тлінні 
останки цього мужнього Христового 
Визнавця були перенесені зі 
Старуні до Івано-Франківського 
Катедрального Собору Воскресіння 
Христового 19 жовтня 2003 року. 

У Старуні залишився лише 
пам’ятник, встановлений на подвір’ї 
церкви св. Параскевії. Старунці ніби 
осиротіли. 

Вихід був знайдений. Отець 
Ярослав Середюк від імені парафіян 
церкви ап. Петра і Павла пише 
лист-звернення до Архієпископа і 
Митрополита Івано-Франківської 
УГКЦ Володимира Війтишина з 
проханням передачі частини мощів 
Бл. Великомученика Симеона 
Лукача для прилюдного почитання 
вірними. Дане прохання було 
виконано. 

Тому ЧЕТВЕРТЕ повернення 
Владики Симеона до рідної 
Старуні у вигляді його мощей 
відкрило нову сторінку його 
духовного життя, яке звершується 
ось уже десять років. Воно 
розпочалося тоді, коли почалися 
традиційні відправи у першу суботу 
місяця з молитвою до мощей 
блаженного Симеона, коли його 
ікона подорожувала від хати до хати 
віруючих старунців, приносячи їм 

Божу благодать, за посередництвом 
Владики. 

А далі ще більше: в храмі 
святих апостолів Петра і Павла 
започатковуються нічні чування, 
на його території звели музей 
«Блаженного Симеона Лукача і 
підпільної УГКЦ», а 27 вересня 
2020 року вперше проведено 
богослужіння на новозведеній 
Хресній Дорозі, аналогів якій точно 
немає в нашому краю. І весь цей 
комплекс споруд і богослужбових 
заходів тепер називається Центр 
паломника «Симеон Лукач». 

Похорон Владики Симеона, 1964 р. Перенесення мощей до Катедри,
2003 р.

Часточка мощей бл. Симеона
13
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Це цікаво

МОЛИТВА СВЯТОГО ЄФРЕМА СИРИНА: 
5 ВАЖЛИВИХ АКЦЕНТІВ

Впродовж Великого посту є 
чимало особливих молитов 

та Богослужінь, притаманних 
саме цьому періоду. Серед них і 
молитва святого Єфрема Сирина, 
якою ми молимось протягом 
Чотиридесятниці:

“Господи і Владико життя мого! Духа 
лінивства, безнадійності, владолюбства 
і пустомовства не дай мені! Духа ж 
ціломудрості, смиренномудрості, 
терпеливості й любові даруй мені, рабу 
Твоєму. Так, Господи Царю, дай мені 
бачити провини мої і не осуджувати 
брата мого, бо Ти благословен єси на віки 
віків. Амінь“.

Молитва є доволі короткою, 
однак саме у ній, на думку 
богословів,закладено чимало сенсів. 
Зосередимось на 5 основних акцентах, 
які ми побачили, аналізуючи 
молитву:

1. Лінивство – одна із ключових загроз 
для життя християнина. Важливо, 
що святий перш за все звертає 
увагу на цій ваді, оскільки лінощі не 
дають можливість людині успішно 
розвиватись, вони спонукають бути 
“паразитом”. Лінощі блокують 
ріст, розвиток, прагнення ставати 
кращим, зрештою вони розвивають 
апатію до життя. Саме тому їх варто 
позбуватися насамперед.

2. Безнадійність відвертає нас від 
обличчя Бога. Безнадійність – це 

те, що називають занепадом духу. 
Люди, які зовсім не розуміють 
християнства, не розуміють нашого 
духовного життя, думають, що вся 
християнська релігія сповнена духом 
зневіри. Людина не розуміє цінності 
молитви, часто використовує її 
у форматі бізнес-стосунків: ось я 
молюсь Богу, а Бог мені натомість 
повинен реалізувати всі запити.

3. Владолюбство і пустомовство – 
не лише вади чиновників. Молячись 
молитву святого Єфрема, коли 
згадуємо про пустомовство і 
владолюбство, часто обурюємось, 
мовляв,  це не про мене, а 
представників влади, громадських 
діячів, яскравих персонажів 
медіапростору. Кожен із нас “хворіє” 
на ці вади, які апробовує у наших 
родинах, робочих колективах, 
товариствах друзів. Саме тому, на 
думку святого, це ще один тягар, 
якого необхідно позбутися, аби серце 
очистилось.

4. Мудрість, смиренність, любов – 
основний інструментарій для тих, 
хто прагне здобути Царство Небесне. 
Важко поглянути на світ всеохопно, 
зі смиренністю та любов’ю, особливо 
сьогодні, коли стільки небезпек та 
викликів. У медіапросторі для молоді 
з’являються прототипи “успішних 
людей” – стиляг у брендовому одязі, 
на дорогих авто та з квитками на 

літак до заморських країн. Али чи 
це є ознакою справжнього успіху? 
Сьогодні важливо мати у серці 
любов, бути співчутливим, розуміти 
про вади сучасного світу, саме це 
відкриває двері до саморозвитку, 
духовного росту і нових перспектив, 
зрештою, до творення суспільно 
необхідних проектів.

5. Прийняття, а не осуд. Часто у 
суспільстві прагнемо аналізувати, 
хто кращий чи гірший від мене, а 
я б це зробив, а це  – ні. Політики 
«прищепили» нам комплекс 
постійного осуду, а соцмережі 
– прагнення бути експертом у 
всіх можливих питаннях. Однак, 
перед тим, як очорнити, засудити, 
проаналізувати, чи замислюємось 
про прийняття та любов? Мабуть, 
на це нема часу, оскільки треба 
терміново написати наступний пост 
чи коментар. Саме тому у молитві 
наш взір чітко зосереджений на 
прийнятті, адже приймаючи, 
любимо.

Бажаємо собі і всім нашим читачам 
плідного духовно Великого посту, 
щоб ми змогли відмовитись від всіх 
вад, а, навпаки, отримати дари, які 
сьогодні Бог приготував, зокрема у 
постових Богослужіннях, Таїнствах 
Сповіді та Євхаристії!
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Погляд

А ВИ ПОСТИТЕ? — ТАК, РЕГУЛЯРНО У ФЕЙСБУЦІ

Життя за християнським 
календарем - це життя 

за своєрідним циклом. Він 
розпочинається  зі свята  Різдва 
Пресвятої Богородиці, відтак, мало-
помалу готує нас до світлого приходу 
Христового у Різдві; показує нам 
велике  об’явлення Пресвятої Трійці 
на Йордані; Господнє упокорення в 
празника Стрітення; та поступово 
готує до найголовнішого свята 
в Церковному році та загалом в 
історії нашого Спасіння - світлого 
Воскресіння Христового, нашої 
Пасхи. Перед кожним великим 
празником маємо практику Посту, 
який готує наше тіло, а перед усім - 
нашу душу до того чи іншого свята.

І ось вже зовсім скоро, а саме - 11 
березня, ми в черговий раз вступимо 
в гарний період Великого посту.

Що таке піст?
Згідно зі вченням Святого 

Письма та святих Отців Церкви, 
піст – форма аскези, дотримання 
певних обмежень в їжі, що має 
супроводжуватися читанням Святого 
Письма, молитвою та внутрішнім 
покаянням і милостинею й має на 
меті виражати навернення стосовно 

самого себе, стосовно Бога та інших 
людей (пор. ККЦ 1434).

Дуже гарно про Піст говорить і 
Катехизм УГКЦ «Христос - наша 
Пасха»: «Піст виховує християнина 
в стриманості від гріха, веде до 
внутрішньої свободи та справжньої 
радості. Протягом посту Церква 
літургійно супроводжує християн 
піснеспівами Посної тріоди, які 
вказують на глибинний сенс посту 
– примирення з Богом і ближніми 
та служіння їм» (Катехизм УГКЦ 
«Христос - наша Пасха», 220).

Тут важливо зрозуміти, що мета 

Посту - примирити людину з Богом, 
наново з’єднати її з Ним (адже через 
гріх цей зв’язок постійно псується), 
через виконання певних практик: 
утримання від їжі, посилена 
молитва, читання Святого Письма, 
практикування діл милосердя. 
Ключовим же в усьому цьому є 
внутрішнє покаяння.

Для чого він?
Перш за все, мусимо зрозуміти, 

що піст - в першу чергу потрібен 
виключно нам. Виконання людиною 
заповідей та церковних настанов, 
звичайно, не може додати Богу 

А
вт

ор
: о

. В
ол

од
им

ир
 Л

УК
А

Ш
ЕВ

С
ЬК

И
Й



16

Погляд
ніяких благ або честі.

Як ми вже вияснили вище, піст має 
кілька цілей, зокрема - покаяння, 
стримання у їжі, молитва, милосердя. 
За день до початку посту, тобто 
у Сиропусну неділю, або Неділю 
прощення, Церква закликає 
зробити перший крок у покаянні – 
взаємопрощення.

Під час посту християни 
стримуються в їжі, однак це не 
самоціль, а засіб, щоб очиститися від 
пристрастей: «Якщо від їжі постити, 
а від пристрастей не очиститись, то 
даремний піст, бо не послужить до 
виправлення, а через нещирість душа 
уподібниться до злих демонів, котрі 
ніколи не їдять» (Постова тріодь, 
Сиропусний тиждень, середа, утреня, 
стихира на стиховні).

Піст - не дієта
Ми люди, а особливо, український 

народ надзвичайно любимо всілякі 
ритуали, звичаї, які часто-густо нічого 
спільного з вірою не мають, а й навпаки 
- часто є пережитками поганства. Так, 
скажімо, для нас не проблема, вранці 
на Різдво Івана Хрестителя (7 липня) 
йти на Літургію, а опісля вчиняти 
пири, «бо ж то Купала»; можна не йти 
на Службу Божу на Йордан, «бо ж я 
маю пірнути в ріку»: що важливіше 
Літургія чи вода?

Подібно й під час посту, ми 
наче хочемо довести і самі собі, і 
цілому світу, що ми «годні», а тому 
перетворюємо цей благодатний час 
на дієту, забуваючи, що утримання 
від їжі - це лише один із засобів, який 
допомагає в покаяння.

Справжній піст полягає у «відкиненні 
всякого зла, стриманні язика, відмові 
від гніву, похоті, обмовляння, неправди 
й кривоприсяги» (Постова тріодь, 
Перший тиждень посту, вівторок, 
вечірня, стихира на стиховні).

Очевидно, що в піст слід себе  
стримувати від м’ясних страв, бодай 
в середу та п’ятницю (а при сильному 
бажанні ще й в понеділок) однак, 
слід пам’ятати, що  є  категорія 
людей, яким Церква не рекомендує 
стримуватися від їжі, а саме - діти до 14 
років та особи, яким виповнилося 60 
років; важкохворі; вагітні; матері після 
пологів і ті, що годують груддю; ті, що 
подорожують (якщо час подорожі 

перевищує вісім годин); ті, що важко 
працюють; ті, що харчуються зі 
столу інших; убогі, котрі живуть з 
милостині;

Які є пости?
Параграф 2, канону 115 

Партикулярного права УГКЦ пише, 
що всі вірні зобов’язані постити 
в такі періоди церковного року: 
Великий піст і Страсний тиждень; 
Петрівка – від понеділка після Неділі 
всіх святих до навечір’я празника 
Святих Верховних апостолів Петра 
і Павла (включно); Успенський піст, 
або Спасівка, – від свята Перенесення 
Чесного і Животворного Хреста та 
Макавейських мучеників, Саломеї, їх 
матері, і старця Елеазара, до навечір’я 
Успіння Пресвятої Богородиці 
(включно); Різдвяний піст, або 
Пилипівка, – від дня після свята 
Апостола Пилипа до навечір’я Різдва 
Христового.

Що треба знати про Великий піст?
Великий піст завжди займав особливе 

місце в річному циклі Христової 
Церкви. Інші пости, зазвичай, 
зводяться до певних обмежень: у їжі 
чи розвагах, тобто мають негативний 
посил: не роби цього та не їж того. 
А Великий піст, крім цього, має 
винятково потужний позитивний 
зміст, який легко можна відчути і 
випробувати на собі. Адже протягом 
тих 40-50 днів ми активно готуємося 
до головного християнського свята 
– Великодня. А що таке Пасха? Це 
радість єднання людини з Богом, 
перемога життя над смертю, духа – 
над тілом.

Отож вступити в цей період слід 
максимально підготовленим. В Ісуса є 
притча про запрошених на весільний 
бенкет, в якій якраз йде мова про 
те, що один чоловік прийшов не 
підготовлений - без відповідного 
одягу, а тому був змушений покинути 
бенкет (пор. Мт. 22:11). Те саме і в 
нашому житті, адже вже з дитинства, 
готуючись до Першого урочистого 
Святого Причастя, знаємо, що 
БОДАЙ раз в рік, саме у цей час 
маємо приступити до Таїнства 
Покаяння - Сповіді, готуючись таким 
чином до прийняття Євхаристії під 
час Пасхальних богослужінь.

Кілька слів про піст в сучасному світі

А на завершення цих думок, хочу 
зупинитися на ще одному цікавому 
питанні: як сучасній людині 
дотриматися посту?

Безумовно, всі ми живемо за дуже 
насиченим графіком, в який не 
завжди, навіть і без посту, маємо 
можливість пообідати без поспіху. 
Тому, гадаю, сьогодні людині не 
потрібно зациклюватися на пості, 
як способу утримання від їжі. В той 
же час, думаю, нічого страшного не 
станеться, якщо ми в певні дні, про які 
говорили вище, все ж обмежимо себе 
в м’ясних стравах.

Очевидно, я б радив відмовитися 
від музики, а замість того, якщо 
Ви все ж не уявляєте свого життя 
без навушників, скачайте собі якісь 
реколекції - їх є чимало і у вільному 
доступі.

І наостанок, хочу дати конкретну 
пораду - давайте під час посту хоч трохи 
обмежимо, а в ідеалі - відмовимо собі, 
в надмірному використані Інтернету, а 
зокрема - соціальних мереж. Я не хочу 
писати про якість постів та перепостів, 
які ми там зустрічаємо, ані контенту, 
який сьогодні в тренді, але щиро 
бажаю, щоби бодай протягом цього 
періоду, гортаючи ленту в Facebook 
чи Instagram, я б менше там бачив 
певні частини тіла наших зірок та 
«блогерів». Це моя суб’єктивна думка, 
і Ви можете з нею не погоджуватися, 
однак, думаю всі від того виграють, 
особливо в передвиборчий стан, коли 
що по телевізору, що в Інтернеті, все 
більше фальші, брехні, очорнення 
ллється на всіх без винятку кандидатів.

Давайте постити серцем, 
практикуючи діла милосердя, 
посилюючи нашу молитву, а не 
постити в фейсбуці. І пам’ятайте, як 
казав св. Василій  Великий, що піст 
головне - не їсти одне одного.
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Становлення Київської держави 
тісно переплетене з поширен-

ням християнства на українських 
територіях. За свідченням Констан-
тинопольського патріарха Фотія та 
візантійських хроністів, 860 року 
київський князь Аскольд та його ото-
чення прийняли хрещення («перше 
хрещення Русі») під час походу на 
Константинополь і запросили до 
Києва місіонерів.

Відтоді християнство почало актив-
но поширюватися серед киян.

Визначальний вплив на цей про-
цес, починаючи з ІХ століття, мала 
місійна діяльність братів Кирила та 
Методія. Місто Тесалоніки (Солунь), 
у якому народилися брати, знахо-
дилося в безпосередній близькості 
до слов’янських земель. Кирило на-
вчався в Константинополі при дворі 
візантійського імператора Михайла 
III, добре знав слов’янську, грець-
ку, латинську, єврейську, арабську 
мови. Певний час працював бібліо-
текарем у патріаршій бібліотеці, 
їздив з дипломатичною місією до 
хозарів. Методій пішов на службу у 
військо, однак дуже швидко відмо-
вився від військової кар’єри та всту-
пив до монастиря.

На запрошення великоморавського 
князя Ростислава, за згодою візантій-
ського імператора Михаїла ІІІ та па-

тріарха Ігнатія, брати розпочали 
свою місійну діяльність, проповіду-
ючи християнство серед населення 
великоморавської держави. Успіхові 
проповіді сприяло те, що Кирило 
ще перед від’їздом створив слов’ян-
ську абетку для перекладу Святого 
Письма, яка, за згодою Римського 
престолу, стала офіційним письмом 
східних та південних слов’ян. Брати 
переклали з грецької мови частини 
Святого Письма, Псалтиря, листи 
апостолів, богослужбові книги та 
відправляли Богослужіння слов’ян-
ською (давньоболгарською) мовою.

Завдяки використанню зрозумілої 
для слов’ян мови християнська віра 
почала швидко поширюватися не 
лише у великій Моравії, а й серед 
сусідніх слов’янських племен, зокре-
ма в Польщі та західній частині Русі.

Більше того, перекладацька діяль-
ність Святих Кирила й Методія 
сприяла подальшому розвиткові 
слов’янської культури загалом. «Ста-
рослов’янська» стала на довгі століт-
тя не лише мовою Церкви, а й офі-
ційною літературною мовою, якою 
користувалися освічені прошарки 
суспільства.

Крім того, Святий Кирило ще пе-
ред початком місій, перебуваючи 
861 року в Херсонесі, віднайшов 
мощі Святого Климентія та разом зі 

своїм братом привіз їх до Рима (867 
року), де вони були урочисто прий-
няті Римським архієреєм. Святі Ки-
рило і Методій увійшли в історію 
як «містки», що єднають слов’янсь-
кі народи з Католицькою Церквою. 
Уже в той час різниця між Римом 
та Константинополем була доволі 
помітна, вони вели між собою го-
стру полеміку в церковній літера-
турі. Водночас діяльність святих 
братів мала примирливий характер. 
Вони шукали компромісів і вважали, 
що спірні питання потрібно вирішу-
вати шляхом діалогу. Саме тому 30 
листопада 1880 року Папа лев XIII 
офіційно запровадив свято Кирила 
й Методія в Західній Церкві, під-
креслюючи цим їхнє вселенське зна-
чення. 31 грудня 1980 року Папа Іван 
Павло ІІ проголосив їх разом зі Свя-
тим Венедиктом духовними покро-
вителями Європи, а 2 червня 1985-
го видав окреме послання Slavorum 
Apostoli, у якому підкреслив особли-
ве значення їх у історії європейсько-
го християнства.

Церква прославляє Святих Кирила 
і Методія як «просвітителів слов’ян-
ських народів», «єдинорівних апо-
столам», «слов’янських апостолів і 
первосвятителів».

ДАЛІ БУДЕ...

• Зі сторінок історії УГКЦ
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ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ 
ДО ВОЛОДИМИРА ( ІХ–Х СТОЛІТТЯ)
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Корисно знати
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Мені пощастило, бо 
Господь завжди зі мною. 

Я щиро вдячна Йому за цю 
присутність і тужу за Ним, 
коли щоденні справи часто 
закривають Божу присутність 
протягом дня. 
Присутність Бога — це 

не лише дар спокою, 
рівноваги чи захвату; це наше 
вольове зусилля  під  час 
молитви, посту, читання або 
зосередження на декілька 
хвилин. Варто розвіяти міфи 
щодо Божої присутності. А 
вони досить часто віддаляють 
нас від Бога.   
«Стільки проблем, що не 

можу шукати Бога» 
Ми надаємо перевагу 

тому, що нам найрідніше та 
найближче. Подумайте над 
тим, що серед цих клопотів 
і проблем Господь може в 
будь-яку хвилину вас забрати 

з цього світу. І як ви постанете 
перед Ним? Чи будете 
говорити, що не доварили 
борщ? Бог — понад усе, що 
відбувається з вами. Чудовим 
способом відчути це є спосіб, 
коли ви йдете у тиху кімнату, 
подумки віддаляєте від себе 
всі справи та переживання, 
берете до рук Розп’яття чи 
образок і кажете собі: «Зараз 
є тільки я і Бог». Практикуючи 
таку молитву раз на день, ви 
вже не будете аж так сильно 
перейматися щоденними 
справами, ба навіть великими 
неприємностями, які можуть 
трапитися.   
«Бог мене залишив» 
Буває, що настає час у житті, 

коли в душі поселяється 
сум’яття, неспокій, а 
особливо якщо тим   часово 
відвертаються друзі чи 
завалює «купа турбот». Це 

час замислитись над тим, 
ким є для вас Бог. Можливо 
— це чарівник, який вирішує 
проблеми. Але ж знаємо, що 
ми також повинні долучитися 
до смиренного несіння хреста, 
яким для нас є наше земне 
життя. Наша мужність і 
відвага виявляються саме в 
такі моменти, коли жити стає 
нестерпно і багато що втрачає 
сенс.   
«Мене все відволікає від 

Бога» 
Навряд  чи  ми  знайдемо   

місце, яке би нас постійно 
надихало на молитву та 
читання Святого Письма. Так, 
було би добре організувати 
собі місце для молитви, 
знайти для цього час. Але 
життя звичайного мирянина 
переповнене спілкуванням, 
дзвінками, готуванням 
їжі, поїданням їжі тощо. 

ЯК БУТИ З БОГОМ НА ЩОДЕНЬ?
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Корисно знати
Відкладаючи молитву на 
вечір, можна виявити, що 
мозок уже плутає слова, а 
очі відмовляються бачити. 
Увечері єдине бажання — 
лягти і відключитися. Тому 
варто весь день перетворити 
на молитву: кожен рух, кожну 
дію, думку та слово. Вранці 
присвячуємо день Богу 
(можна зробити постанову, 
за кого чи за що). Протягом 
дня промовляємо до Бога 
короткими закликами: «Будь 
зі мною, Господи. Славлю 
Тебе, Господи. Дякую, Боже, 
за дощ, за цікаву зустріч…» 
А ввечері подякуймо Господу 
за прожитий день, попросімо 
про розуміння труднощів та 
хвилювань, що трапилися. І 
ваш день пройшов разом із 
Богом! Вітаю! Якщо є окремі 
молитовні постанови, то для 
економії часу — і щоб не 
відкладати молитву — можемо 
молитися в маршрутці, по 
дорозі на роботу, в обідню 
перерву подумки.   
«Не виходить нормально 

молитися» 
Часто ми робимо постанови 

і беремо до рук розарій 
чи йдемо на адорацію, 

щоби повністю віддатися 
молитві. На наше очікування 
молитися, як Йоан від Хреста 
чи Падре Піо, накладається 
сидіння на твердій лаві та 
намагання зібрати думки у 
намірі молитви. Посидівши 
так декілька разів, можна 
знеохотитися і облишити 
ці старання практикувати 
молитву. Але ж ми там не 
виходимо на сцену, щоб 
демонструвати свої таланти! 
І ми не на співбесіді перед 
вимогливим начальником! 
Ми прийшли побути у 
присутності Бога, який знає 

про нас усе. Тому можна просто 
тихо посидіти, з блаженним 
відчуттям того, що Бог нас 
повністю розуміє.   Бажаю 
вам гарного переживання 
простих щоденних справ 
разом із Богом. Не забувайте 
жертвувати маленькі 
труднощі у різних намірах — 
для себе, для ближніх та для 
всієї Церкви. Будьте з Богом 
у простому погляді на небо, 
тримаючи в руках хрестик, 
милуючись природою, 
всміхаючись перехожому! І 
будьте щасливі.

Дружина священника готує млинці синочкам. Хлопці сперечаються, 
хто з них отримає перший млинець. Мати вирішує дати дітям 

урок моралі й говорить: «Якби Ісус був тут, Він сказав би: «Хай Мій 
брат отримає першим млинець. Я можу зачекати».
Найстарший хлопчик звернувся до молодшого брата і сказав: «Ти  

будь Ісусом!».
(із книги «Веселі історії о.Миколая Микосовського»)

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГУМОР=)))
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Для дітей та дорослих

ШІСТЬ НЕОЧЕВИДНИХ КРОКІВ, 
ЩОБ ДИСЦИПЛІНУВАТИ СВОЮ ДИТИНУ
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Маєте проблему, як 
дисциплінувати свою дитину? 

Може, шукаєте легких способів, 
які принесуть швидкий результат і 
тривалий ефект? Більше не шукайте. 
Такого не буває! Але можете 
прочитати цей текст і подивитися 
на справу під іншим, дуже дієвим 
кутом. 

У нашому розумінні дисципліна 
— це такий вплив на дитину, щоб 
вона робила те, чого хочуть батьки. 
Недобре, якщо це робиться без 
поваги до гідності дитини. Далі ви 
можете ознайомитися з шістьма 
принципами доброї дисципліни 
за методом доктора Ґордона 
Нойфельда. Вони допоможуть 
поєднати щоденну логістику зі 
взаємоповагою. 

Це не чарівна паличка. Однак із 
допомогою цих принципів можна 
формувати події, що відбуваються 
тут і зараз, маючи водночас надію 
на тривалий ефект. Надію, а не 
впевненість, бо кожна дитина, 
батьки, сім’я і кожна людина — різні.   

1. Структури і ритуали 
Вечірнє купання у встановлений 

час. Спільні сніданки перед школою. 
Кожний предмет має своє місце. 

Кожна людина має свій час і свій 
простір. Коли тільки можливо, 
створюємо передбачуване і 
впорядковане домашнє середовище 
як підтримку для дитини до часу її 
дозрівання.   

2. Будьте відповідальними
 Це ви — батьки, ви — дорослі. 

У вас більше ресурсів, ніж у 
дитини, для вирішення проблем 
і подолання викликів (у сім’ї, у 
стосунках, на роботі). Може, це 
звучить непопулярно, але в багатьох 
ситуаціях ви краще знаєте, що для 
дитини добре. Ви відповідаєте за те, 
щоб тримати її подалі від клопотів, 
заважких як на її плечі.   

3. Добрі наміри 
Пам’ятайте, що дитина має добрі 

наміри. Вона не завжди може чітко їх 
передати, іноді боїться, іноді не може 
дати собі з чимось ради; але наміри 
має добрі. Будуйте порозуміння на 
цьому усвідомленні.   

4. Добрі стосунки 
Будуйте стосунки з дітьми, наче 

міст, який єднає два береги. Покажіть 
дитині, що цього мосту ніщо не 
зруйнує. Адже ви любитимете її 
безумовно, не зважаючи на те, що 
вона накоїть, попри те, що дитина 

зробить чи не зробить. Скажіть їй 
про це. І навіть складні моменти 
закривайте чітким повідомленням, 
що у вашому ставленні до неї нічого 
не змінилося. І ви сядете до столу 
разом о звичайній порі.   

5. Насамперед — контакт 
Насамперед — стосунки, які 

єднають вас на все життя, і ті ,що 
єднають вас у цю мить. Коли ви 
вбігаєте з кухні до кімнати, де 
добре граються діти, насамперед 
«упіймайте їхню хвилю», перш ніж 
налагодите зв’язок. А вже потім 
беріть справу у свої руки. Якщо 
налагодите контакт, то вам легше 
буде донести, що, наприклад, вони 
дуже галасують. Насамперед — 
контакт, а потім — пояснення.   

6. Роззбройте спротив 
Коли ви зосереджуєтеся на якійсь 

меті, то вимагаєте від дитини 
конкретних дій і часто скеровуєте 
її увагу на протилежну позицію. 
Тоді її воля опирається. В такі 
моменти можна дати дитині вибір 
(шкарпетки зелені чи червоні?), це 
може допомогти. А ще краще — 
грайтеся. Просто робіть щось разом, 
у формі гри, плавно переходьте від 
одного до іншого.
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
4 квітня – Хрестопоклонна неділя. У третю неділю посту свята Церква для підбадьорення і підкріплення 

нашого духа наказує по-особливому почитати святий Господній хрест. Хрестопоклонна неділя пригадує нам 
сильну зброю, що її має кожний християнин у боротьбі з ворогами за своє спасіння, тією зброєю є святий 
хрест. І якраз цієї неділі хрест виступає перед нами як знамено сили, знамено спасення та знамено перемоги 
і тріумфу. 

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення Пресвятої Богородиці — велике дванадесяте 
свято, третє за значенням народно-релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. В цей день архангел 
Гавриїл звістив Діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого — Ісуса Христа. 

25 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Квітна неділя). Велике християнське свято у неділю Вербного 
тижня, перед Великоднем. Це велике свято у християнському році належить до числа дванадесятих. Його 
виникненню послужили біблійні оповіді: Ісус в’їжджав до Єрусалима на ослі, люди встеляли йому шлях 
пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя. 

29 квітня – Згадка про відкриття музею «Блаженного Симеона Лукача та підпільної УГКЦ». З нагоди 
125-ліття з дня народження Єпископа УГКЦ, блаженного священномученика Симеона Лукача, у 2018 р., Отець 
і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук відкрив музей «Блаженного священномученика Симеона 
Лукача та підпільної УГКЦ». Це стало першим візитом Патріарха Святослава до нашого Центру паломника. 

30 квітня – Велика п’ятниця. День великої скорботи за розіп’ятим на хресті Ісусом, який своєю смертю 
відкупив людські гріхи. На вечірній службі відбувається винесення плащаниці. З середи по п’ятницю на 
церковних службах читають уривки з Євангелія, що розповідають про страждання Ісуса. В страсну п’ятницю 
люди проймаються особливим настроєм і намагаються поводитися стримано, не провокувати сварки та не 
спокушатися співами та музикою.

УВАГА! Нічні чування у квітні відбудуться в ніч з 28 на 29 квітня!!!
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Іконостас храму святих апостолів Петра і Павла  
(с. Старуня), в якому зберігається часточка мощей 
блаженного священномученика Симеона Лукача.




