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ЧИ ГОТОВІ МИ ДО ВОСКРЕСІННЯ?

Сьогодні ми перебуваємо в 
унікальному часі – очікуванні, 

передчутті Христової перемоги, Хри-
стового воскресіння. Без цієї події 
християнська віра не мала би жодно-
го сенсу. І ще більше підсилює наше 
очікування Божої перемоги – це знан-
ня того, що Його страждання, смерть 
і воскресіння – все це було задля усіх 
нас і кожного зокрема! Воскресіння 
Христове пройняте Божим милосер-
дям в своєму корені і в ці дні очіку-
вання маємо прекрасну нагоду ще раз 
його досвідчити.

На жаль, часто є так, що ми є 
пасивним свідками Божої любові 
до нас. Більше того, ще частіше ми 
взагалі її не усвідомлюємо, а якщо й 
десь маємо таку думку, то одразу ж її 
перекриває наступна, мовляв, бо таке 
життя. Зараз поясню.

Чи дякували ми коли-небудь 
Богові за те, що народились з двома 
руками та ногами? Чи дякували 
Йому за те, що взагалі народилися, 
що можемо бачити, чути, думати, 
врешті-решт. Чи дякували ми за те, 
що в своєму одвічному милосерді Він 
був настільки добрим, що відкрив 

для вас основи християнської віри 
та дав безкоштовно цей дар віри. Чи 
дякували ми коли-небудь Господеві 
за те, що нас оточують саме такі наші 
ближні? Список можна продовжувати 
до нескінченності…

На превеликий жаль, сьогодні мало-
хто може сказати, що вдячний Богові 
бодай за щось. Так, наче все, що ми 
маємо, ми самі собі примножили. 
І у своєму егоцентричному баченні 
життя, є люди які свято переконані 
в тому, що вони таки самі провадять 
своє життя. І ось тут згадались мені 
слова з роману М. Булгакова «Майстер 
і Маргарита», які належать Воланду 
(!): «Як може людина керувати 
своїм життям, якщо вона не тільки 
позбавлена можливості скласти який-
небудь план хоча б так, на досить 
смішний термін, ну, скажімо, років на 
тисячу, але не може ручатися навіть 
за свій завтрашній день?» Геніальні 
слова, геніального роману!

Хоча… ну хто, за великим рахунком, 
думає про завтра? Нещодавно, в 
поїзді, мав нагоду розмовляти з 
жителькою Кривого Рога. І десь в 
розмові вона каже: «Знаєте, а у вас, на 

Заході, люди більше ходять до церкви. 
Ми тут, не маємо на це часу…» - 
смілива заява. Моя співрозмовниця 
поділилась буднями своїх друзів, які 
працюють на великих заводах. Їхній 
день, розпочинається в 4(!) ранку, 
далі вони поспіхом біжать на місце 
праці, проводять там день і, втомлені 
до неможливості, повертаються 
ночувати в коло сім’ї. Ясна річ, часу ні 
на що більше нема.

Якщо подумати, то та нестача часу 
властива не тільки людям з великих 
промислових мегаполісів. У нас, на 
Заході, людям також смертельно 
не вистачає часу. Наші дні забиті 
до неможливості архіважливими 
подіями так, що коли на уроці 
говориш дітям про недільні півтора 
години, які потрібно присвятити 
Богові у храмі, на тебе дивляться, 
як на прибульця. А відтак ці діти 
виростають і зі всіх сил поспішають 
забігти в колесо своїх буднів, щоб, мов 
білка, бігти невідомо чому.

Сьогодні є дуже популярною 
дефініція, мовляв час – це гроші. 
Саме так його трактує світ, шукаючи 
чергових «білок» для своєї безупинної 
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Якщо хтось приспіє лише на одинадцяту годину – нехай не 
лякається через своє зволікання, бо Владика, щедрий на винагороду, 

приймає останнього так само, як першого!
(Слово св. Івана Золотоустого на Пасху)
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машини буднів. Пригадую, один 
чоловік якось сказав: «Постом може 
бути й просто знайти час для Бога, 
для приватної молитви чи служінню 
ближньому». 

Час… Можна дуже довго проводити 
рефлексії щодо нього, писати трактати, 
проводити конференції і т. д., тим 
самим витрачаючи його невідомо на 
що, адже найважливіше, що нам треба 
знати і усвідомлювати щодо нього це 
те, що він дуже швидко і безповоротно 
йде.

Гадаю, кожен згодиться з тим. 
Здавалося, ще тільки недавно ми 
починали постити, а ось уже за тиждень 
вітатимемось «Христос Воскрес!» 
Розуміючи зайнятість сучасних людей, 
наш Папа Франциск на Великий піст, 
вже нині далекого 2016 р., дав світові 
5 порад, мета яких, бодай на мить, 
зупинити людину для думки про вічне:

1. Відкрийте Боже Милосердя в 
Біблії.

«Обличчя Ісуса, переповнене 
милосердям, об’являється на 
сторінках Євангеліє. Читання Святого 
Письма, взагалі-то, завдання неважке. 
Присвячуйте йому 10 хвилин щоденно, 
але якщо матимете змогу присвятити 
Слову більше часу – присвятіть», - 
пише Папа.

Цікавим є те, що коли нам цікава 
якась людина, чи подія – ми шукаємо 
про неї якомога більше інформації, 
гуглимо, відкриваємо якісь книги… Як 
ще ж прикро, мабуть, Господеві, що Він 
для дуже багатьох людей залишається 
нецікавим… А дізнатись про Нього 
найкраще можемо у Святому Письмі, 
яке є, немов, Вікіпедією нашого 
Божественного Спасителя.

2. Прийміть Боже Милосердя в 
сповіді

«Сповідальниця - це не «камера 
тортур», а місце зцілення, ліки від 

наших гріхів. В час цього Великого Посту 
спробуйте ближче підійти до цього 
таїнства, пам’ятаючи про безконечне 
Боже Милосердя, яке може стерти 
НАВІТЬ НАЙВАЖЧІ смертельні гріхи. 
Ну а тим більше легкі, чи то, щоденні… 
тоді чому, боїмось сповідатись, адже, 
по-суті, вони – незначні? Це тільки 
диявол нас лякає, що вони - жахливі і 
непоправні».

Катехизм навчає, що ми повинні 
сповідатися бодай раз на рік, у 
Великодньому часі. Тим не менше, слова 
«хоча би раз на рік» не є забороною 
чинити покаяння частіше. Навпаки, це 
є нагадування тим, хто не бажає жити 
Церковним життям і рахується лише 
номінальним християнином. Вірю, що 
серед нас таких одиниці…

3. Кожного дня робіть підсумки, 
що милосердного зробили сьогодні.

«Діла милосердя відносно тіла і 
відносно душі не варто відділяти 
одне від одного. Торкаючись в образі 
бідної людини тіла Христа Розп’ятого, 
грішник має нагоду зрозуміти, що і 
він сам – нещасний бідняк», - повчає 
Святіший Отець.

Чому ми не приділяємо особливого 
значення ділам милосердя? Чи 
можемо їх назвати з пам’яті? Чи 
можемо перелічити ті свої вчинки, які 
направленні на це?

Спробуймо зробити ОДИН такий 
вчинок в день – милосердя щодо 
тіла чи душі (не варто їх розділяти). 
Пожертвуймо одяг чи їжу бездомному, 
книжку — сільській бібліотеці 
або у збірку для бійців на Сході, 
приєднаймося до волонтерів; зрештою, 
запишімось прибрати храм, коли 
настоятель оголошує… Існує так багато 
можливостей виконати купу добрих 
справ у будь-який час, а тим більше у 
піст. 

4. Відкрийте тишу заново
Коли спробуємо регулярно слухати 

Боже Слово – відкриємо, що дуже 
важливим елементом молитви є 
тишина: відсутність музики та інших 
звуків, які відволікають увагу. Тиша, як 
і вчинки милосердя, має як тілесний 
вияв, так і духовний.

Спробуймо заспокоїти свої амбіції, 
переводячи їх в режим «тиші»: амбіції 
влади, амбіції грошей, амбіції знати 
більше і більше… Не думаймо про 
роботу, ані про матеріальні проблеми, 
позбудьмося планів та суєти, коли 
приходимо на молитву.

Часто на дверях наших храмів 
зустрічаємо наліпку, яка просить 
вимкнути телефон, щоб не 
відволікатись самим і наших ближніх 
від розмови з Всевишнім. А як часто 
наші серця і думки волають куди 
гучніше наших гаджетів? Як часто в 
церквах, на богослужіннях, присутні 
тільки наші тіла… У Святому Письмі 
читаємо: «Ми знаємо, що тим, які 
люблять Бога, - усе співдіє на добро» 
(Рим. 8, 28). Жертвуймо всі наші справи 
та ближніх Господеві і нам нічого і 
ніколи не бракуватиме.

5. Вийдіть до бідних і відкинутих.
«Найжалюгіднішим бідняком є той, 

хто заперечує, що він – бідняк. Йому 
здається, що він – багач, а насправді він 
– найбідніший серед бідний. І це тому, 
що він – раб гріха, який наказує йому 
використовувати багатство і владу, яку 
він має не для того, щоби служити 
Богові та ближньому, а для того, щоби 
заглушити в собі й думку, що він сам 
– також убогий жебрак. І чим більше 
має така людина багатства і влади, тим 
більшою є ця вражаюча ілюзія», - каже 
Папа.

Щоби відкритись на милосердя, 
потрібно відчути його на собі. Це не може 
бути лише теорією. Найпростішим 
і водночас найскладнішим способом 
пізнати його є…. бути милосердним. 
Спробуймо в цей час поговорити з тим, 
кому колись дали негативну оцінку, 
розкритикували. Спробуймо вийти до 
тих, хто забутий: стареньким, бідним, 
інвалідам, бездомним, ув’язненим. 
Погляньмо, як просте перебування 
поруч з іншою людиною, народжує 
милосердя. І це справді працює!

За кілька днів ми співатимемо 
«Христос воскрес» і вітатимемо одне 
одного цими чудовим словами, котрі 
покликані прославити Господнє 
воскресіння і зміцнити нашу віру. Та 
чи відчуємо ми справжню радість цих 
слів, цієї Ісусової перемоги, коли наше 
життя і наш погляд спрямовані на себе? 
На Великдень священнослужитель 
прочитає нам Слово св. Івана 
Золотоустого на Пасху, і ми вкотре 
почуємо про Милосердного Отця, 
який бажає прийняти нас такими, 
які ми є: грішні і ліниві. Його любов 
дозволяє прийти і святкувати усім: тим, 
хто постив і тим, хто просто прийшов 
освятити ковбаси та яйця. Але чи не 
зворушується наше серце, коли Він до 
нас промовлятиме? (Пор. Лк. 24, 32)
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ 
«URBI ET ORBI» 2021 ПАПИ ФРАНЦИСКА

Сьогодні в кожній частині світу 
відлунює звіщення Церкви: 

«Ісус, розіп’ятий, воскрес, як і сказав. 
Алилуя».

Пасхальне звіщення не показує 
якийсь міраж, не виявляє якусь 
магічну формулу, не вказує на дорогу 
втечі перед обличчям важкої ситуації, 
яку переживаємо. Пандемія досі у 
розпалі, соціальна та економічна 
криза дуже важка, особливо, для 
найбідніших, незважаючи на це, що є 
обурливим, не припиняються збройні 
конфлікти та зростають збройні 
арсенали. Це – скандал сьогодення.

Перед обличчям, чи краще сказати, 
серед цієї складної дійсності, 
Пасхальне звіщення у кількох словах 
вміщає подію, що дарує надію, яка 
не розчаровує: «Ісус, розіп’ятий, 
воскрес». Воно не говорить нам про 
ангелів чи привидів, але про людину, 
про чоловіка з тіла і кості, що має 
обличчя та ім’я: Ісус. Євангелія 
засвідчує, що цей Ісус, розп’ятий 
за Понтія Пилата, бо сказав, що є 
Христом, Божим Сином, третього дня 
воскрес згідно з Писаннями та з тим, 
що Він Сам заповідав Своїм учням.

Це Розіп’ятий, а не хтось інший, 
воскрес. Бог Отець воскресив Свого 
Сина Ісуса, бо Він до кінця сповнив 
Його волю спасіння: взяв на Себе нашу 
слабкість, наші рани, нашу ж смерть; 
витерпів наші болі, ніс тягар наших 
гріхів. Тому Бог Отець вивищив Його, 
і тепер Ісус живе назавжди, Він – 
Господь.

Свідки подають одну важливу 
деталь: Воскреслий Ісус носить сліди 
ран на руках, ногах і боці. Ці рани 
є вічною печаттю Його любові до 
нас. Кожен, хто переносить важке 
випробування тілом чи духом, 
може знайти притулок у цих ранах, 
отримати через них благодать надії, 
яка не розчаровує.

Воскреслий Христос – надія для тих, 
які й досі страждають через пандемію, 
для хворих і для тих, що втратили 
дорогу особу. Нехай же Господь 
дасть їм утішення та підтримає труди 
лікарів, медсестер і медбратів. Всі, 
особливо, найуразливіші, потребують 
допомоги та мають право на доступ 
до необхідного лікування. Це є ще 
очевиднішим протягом цього часу, 
коли всі ми покликані боротися з 

пандемією, а щеплення становлять 
суттєвий елемент цієї боротьби. 
Тому в дусі «інтернаціоналізму 
вакцин» закликаю всю міжнародну 
спільноту до спільних зусиль, аби 
здолати запізнення в їх постачанні та 
сприяти взаємоподілові, особливо, з 
найбіднішими країнами.

Воскреслий Розп’ятий є утішенням 
для тих, які втратили працю чи 
переживають серйозні економічні 
труднощі та позбавлені належного 
соціального захисту. Нехай же 
Господь натхне діяльність влади, 
щоб усім, особливо, найбільш 
потребуючим сім’ям, було надано 
необхідну допомогу та належне 
утримання. Пандемія, на жаль, 
драматично помножила кількість 
бідних та відчай тисяч людей.

«Потрібно, аби бідні всіх форм 
бідності знову почали надіятися», 
– казав святий Іван Павло ІІ під час 
своєї подорожі на Гаїті. Тож саме до 
дорогого гаїтянського народу в цей 
день лине моя думка і моє заохочення, 
аби труднощі не пригнітили його, але 
щоб він дивився в майбуття з довірою 
та надією. І я б сказав, що моя думка 
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Дорогі браття й сестри, благодатної Пасхи! Благодатної, святої і спокійної Пасхи!

Голос Церкви
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особливо лине до вас, дорогі браття 
й сестри гаїтяни, я близький з вами 
і бажаю, аби проблеми остаточно 
вирішилися. Молюся за це, дорогі 
браття й сестри гаїтяни.

Воскреслий Ісус – надія також і для 
численної молоді, що була змушена 
провести тривалі періоди без 
навчання у школах чи університетах 
і без проведення часу з друзями. Всі 
ми потребуємо реальних людських 
стосунків, а не лише віртуальних, 
особливо у віці, коли формується 
характер і особистість. Ми чули про 
це минулої п’ятниці, під час Хресної 
дороги, приготованої дітьми. Я 
близький з молоддю усього світу, а 
в цей момент, особливо, з молоддю 
М’янми, що докладає зусилля 
на користь демократії, дбаючи у 
мирний спосіб про те, 
щоб був почутий їхній 
голос, усвідомлюючи, що 
ненависть можна розсіяти 
тільки любов’ю.

Нехай же світло 
Воскреслого стане джерелом 
відродження для мігрантів, 
які втікають від війни та 
злиднів. У їхніх обличчях 
розпізнаємо спотворене 
та страждаюче обличчя 
Господа, що сходить на 
Голготу. Нехай же їм не 
забракне конкретних знаків 
солідарності та людського 
братерства, що є завдатком 
перемоги життя над смертю, 
яку святкуємо цього дня. Дякую 
країнам, які великодушно приймають 
страждаючих, які шукають притулку, 
особливо, Ліванові та Йорданії, що 
приймають численних біженців, що 
втекли від сирійського конфлікту.

Нехай же ліванський народ, що 
переживає період труднощів і 
непевності, досвідчить утішення 
Воскреслого Господа та отримає 
підтримку міжнародної спільноти 
в своєму покликанні бути землею 
зустрічі, співжиття та плюралізму.

Нехай же Христос, наш мир, 
змусить нарешті змовкнути гуркіт 
зброї в дорогій і скривавленій Сирії, 
де мільйони людей живуть тепер у 
нелюдських умовах, як також у Ємені, 
події в якому огорнуті вражаючою 

та обурливою мовчанкою, та в Лівії, 
де, нарешті, проглядається вихід із 
десятиріччя протистояння та кривавих 
сутичок. Нехай же всі заанґажовані 
сторони дійсно докладають зусилля 
для припинення конфліктів, щоб дати 
змогу виснаженим війною народами 
жити в мирі та розпочати відбудову 
своїх країн.

Воскресіння, природно, переносить 
нас до Єрусалиму. Для нього 
випрошуємо в Господа миру й 
безпеки (пор Пс 122), щоб він відповів 
на покликання бути місцем зустрічі, 
де всі могли би почуватися братами, де 
ізраїльтяни та палестинці віднайшли 
б силу діалогу для досягнення 
стабільної розв’язки, результатом 
якої будуть дві держави, що живуть 
поруч у мирі та добробуті.

В цей святковий день моя думка 
повертається також і до Іраку, який 
я з радістю відвідав минулого місяця 
й молюся, щоб він і далі прямував 
дорогою примирення, на яку він 
ступив, аби здійснилася мрія Бога 
про гостинне та відкрите людство для 
всіх Його дітей.

Нехай же сила Воскреслого 
підтримає африканські народи, що 
бачать своє майбутнє нараженим 
на ризик внутрішнім насильством і 
міжнародним тероризмом, особливо, 
в регіоні Сахелю та в Нігерії, як також 
у регіоні Тіґрай і в Кабо-Дельґадо. 
Нехай же не припиняються зусилля 
в пошуках мирного вирішення 
конфліктів у пошані до прав людини 
та сакральності життя, за допомогою 
братерського та конструктивного 

діалогу в дусі примирення та дієвої 
солідарності.

Надто багато війн і надто багато 
насильства ще й далі існують у 
світі! Нехай же Господь, Який є 
нашим миром, допоможе нам 
здолати ментальність війни. 
Нехай же дасть полоненим під 
час конфліктів, особливо, в східній 
Україні та в Нагорному Карабасі, 
неушкодженими й здоровими 
повернутися до своїх сімей, та натхне 
правителів у всьому світі спинити 
гонку нових озброєнь. Сьогодні, 4 
квітня, припадає Всесвітній день 
заборони протипіхотних мін, 
підступних і жахливих боєприпасів, 
які кожного року вбивають або 
калічать багатьох невинних людей 
і не дозволяють людству «разом 

ступати стежками життя, 
не боячись підступу 
знищення та смерті» 
(Іван Павло ІІ, Angelus, 28 
лютого 1999). Наскільки 
кращим був би світ без 
цих знарядь смерті!

Дорогі браття й сестри, 
також і цього року в 
різних місцях чимало 
християн святкували 
Пасху із великими 
обмеженнями та, іноді, 
навіть без можливості 
взяти участь у літургійних 
богослужіннях. Молімося, 
аби ці обмеження, як 

також будь-які обмеження 
свободи культу та релігії в світі, 
були усунені, щоб кожному було 
дано можливість вільно молитися і 
прославляти Бога.

Серед багатьох труднощів, які 
переживаємо, ніколи на забуваймо, 
що ми зцілені Христовими ранами 
(пор 1 Пт 2,24). В світлі Воскреслого 
наші страждання преображенні. 
Там, де була смерть, тепер є життя, 
де була жалоба – тепер є утішення. 
Пригорнувши хрест, Ісус надав сенсу 
нашим стражданням, тож тепер 
молімося, аби благотворні наслідки 
цього зцілення поширилися на ввесь 
світ. Благодатної, святої і спокійної 
Пасхи!

Франциск
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Історія Центру паломника

Музей дає можливість зберегти 
і поширити серед сучасників 

духовне та матеріальне надбання пе-
реслідуваної церкви: предмети побу-
ту, одягу, тогочасну духовну друкова-
ну та рукописну літературу, елементи 
вишивки, священничий одяг, ризи, 
богослужбовий посуд, тогочасні 
фото, образи та ікони. Все це і багато 
іншого зможуть побачити відвідувачі, 
а найголовніше – детальніше познай-
омитися з особою блаженного Симе-
она Лукача, запалитися його ревністю 
у боротьбі за церкву та спасіння люд-
ських душ. Так у 2017 році на подвір’ї 
храму св. Петра і Павла розпочалося 
будівництво музею.

А вже 29 квітня 2018 року 
Блаженніший Патріарх Святослав 
урочисто відкрив та освятив музей. 

Серед експонатів музею 
«Блаженного Симеона та підпільної 
УГКЦ» можна побачити як особисті 
речі Блаженного Симеона, так і речі, 
які належали мешканцям Старуні 

в 1946-1989 роках. Всі ці реліквії 
люди надзвичайно вірно зберігали 
у своїх домівках. Часто про це навіть 
не знали їхні рідні, оскільки будь-
яка інформація, яка могла вийти 
«назовні», автоматично наражала 
відважних вірян на небезпеку бути 
висланим у Сибір або до ув’язнення.

Музей побудований у формі типової 
для Старуні хати початку ХХ ст. Він 
– дерев’яний. Після входу в «сіни» 
розділений на дві кімнати.

Справа розміщені речі, які були у 
вжитку в людей того періоду. Серед 
цікавинок, які тут представлені, 
можна побачити особисте взуття 
владики Симеона, а також кілька 
речей його гардеробу. Окрім того, 
тут також є чимало предметів 
повсякденного побуту блаженного та 
інших мешканців нашого села.

У залі ліворуч представлені 
безпосередньо речі блаженного 
Симеона. Тут є і його особисті речі, і 
водночас речі, які він використовував 

для богослужінь. Відвідувачі мають 
нагоду побачити фелони, епітрахилі, 
богослужбовий посуд, який 
використовував Владика, здійснюючи 
свою підпільну душпастирську опіку 
над вірянами.

На особливу увагу заслуговують 
книги, які представлені в цій самій 
залі. Тут можна побачити і тексти 
Божественної Літургії, молитовники 
та різні катехитичні повчання, які 
Владика Симеон писав від руки. 
Більше того, завдяки прекрасному 
каліграфічному почерку, під час 
підпілля з цих книг користало чимало 
вірних та духовенство.

Ще одним унікальним експонатом 
музею є Царські Двері з іконостаса 
храму св. Параскеви. Вони були в 
святині якраз в тому періоді, коли 
владика Симеон відвідував цю церкву. 

Отож запрошуємо до нашого музею 
«Блаженного Симеона та підпільної 
УГКЦ», щоби на власні очі унікальні 
експонати музею.

МУЗЕЙ «БЛАЖЕННОГО СИМЕОНА ЛУКАЧА 
ТА ПІДПІЛЬНОЇ УГКЦ»

МУЗЕЙ ВІДКРИТИЙ ЩОДЕННО ІЗ 10:00 – 17:00 ГОД.
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Новини паломницького центру

Протягом Великого Посту в 
Центр паломника «Симеон Лу-

кач» щосереди та щоп‘ятниці о 18:00 
год. відбуваються богослужіння на 
Хресній Дорозі. 

Один священник-василіянин колись 
казав: «Найкориснішим із всіх є ро-
зважання про муки Христові, бо воно 
промовляє до нашої душі найвимов-
ніше і торкається її найсильніше, 
Святі угодники Божі віддавали розва-
жанню муки Христа Спаса, і звідси 
походить, що християнська релігія 
представляє, звичайно, святих з хре-
стом у руках». 

У квітні в нашому Центрі паломника 
молилося чимало спільнот з різних 
міст та сіл. Змінювалася і тематика 
розважань на кожній Хресній Дорозі. 

У середу, 24 березня, тут пройшла 
особлива Хресна Дорога, розважання 
якої відбувалися у світлі фатімських 
об’явлень. Богослужіння очолив о. 
Ярослав Середюк. Участь у молитві 
взяло чимало парафіян храму святих 
апостолів Петра і Павла, а також чис-
ленні прочани Центру паломника. 
Серед них варто виділити сестер-мо-
нахинь Згромадження Воплоченого 
Слова та мешканців Будинку матері й 
дитини, що в селі Горохолино. 

У п’ятницю, 26 березня, молитва 
об‘єднала молодь з Івано-Франківсь-
ка. До нас завітали священники Мо-
лодіжної комісії Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ. Приїхали вони не 
самі, але з молоддю парафій Зіслання 
Святого Духа, Вознесіння Господньо-
го та Богоявлення Господнього. 

У першу п’ятницю квітня прой-
шла особлива молитва – Хресна до-
рога ненародженої дитини. Дуже ак-
туальною в наш час є тема вбивства 
дітей ще у лоні матері. В контексті 
цієї трагедії нашого суспільства стала 
популярною хресна дорога із особли-
вими роздумами, де є пригадування 
гріха і пригадування Божого мило-
сердя. 

7 квітня молитву Хресної Дороги 
проводили учні Старунського ліцею. 
Щира молитва з дитячих вуст змуси-
ла кожного задуматись про буденні, 
але водночас настільки важливі речі. 

У п’ятницю, 9 квітня, у Центрі па-
ломника «Симеон Лукач» відбулася 
пластова Хресна Дорога. Участь у ній 
взяли пластуни одразу кількох осе-
редків та станиць Івано-Франківської 
округи.
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ВЕЛИКОПОСНІ БОГОСЛУЖІННЯ 
В ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА «СИМЕОН ЛУКАЧ»
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Новини паломницького центру

Нічні чування називають всеноч-
ним бдінням, або іншими сло-

вами – це молитва у той час, коли ми 
могли б спати. Древня традиція ніч-
них чувань слідує євангельським сло-
вам самого Христа, який сказав: «Чу-
вайте (пильнуйте) й моліться, аби не 
ввійти у спокусу…» (Мр. 14, 38). 

У ніч з 29 на 30 березня в Центрі па-
ломника «Симеон Лукач», що в с. Ста-
руня, Богородчанського району, від-
булися традиційні нічні чування. На 
запрошення отця-пароха о. Ярослава 
Середюка, цього разу чування про-
вадив о. Юстиніан Городечний Чину 
Братів Менших з Тернополя. 

Нічні моління розпочалися з Вечір-
ньої. Опісля вірні також молилися 
молебень до Блаженного Симеона та 
Хресну Дорогу. 

Також паломники просили в Госпо-
да дару здоров’я та отримали благо-
словення мощами блаженного. Мо-
литву провадив сам о. Юстиніан, вона 
звучала дуже пронизливо, адже під 
натхненням Духа Святого, священник 
молився, не читаючи. 

Кульмінаційним моментом нічних 
молінь стала Божественна Літургія, 
яку очолив о. Юстиніан Городечний, 
спільно з присутніми священниками. 

Їх було аж 16! 
Варто також додати, що в часі ніч-

них чувань, о. Володимир Лукашевсь-
кий представив присутнім черговий 
випуск Вісника Центру паломника, 
який має назву «Слово Симеона». 
Це 24-ох сторінковий журнал, в яко-
му окрім новин з Центру паломника, 
планів та анонсів, кожен зможе знай-
ти цікаві та корисні роздуми, поради 
та тематичні рубрики. 

В Центрі паломника «Симеон Лу-
кач» щомісяця, в ніч з 29 на 30 число, 
відбуваються нічні чування. Тут також 
діє музей «Блаженного священному-
ченика Симеона та підпільної УГКЦ». 
Протягом Великого Посту Хресна 
Дорога буде відбуватися щосереди та 
щоп‘ятниці о 18:00.
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БЕРЕЗНЕВІ НІЧНІ МОЛИТОВНІ ЧУВАННЯ 
ПРОВОДИВ ОТЕЦЬ-ФРАНЦИСКАНЕЦЬ

УВАГА ‼
НАСТУПНІ НІЧНІ МОЛИТОВНІ

ЧУВАННЯ ВІДБУДУТЬСЯ
В НІЧ З 28 НА 29 КВІТНЯ!
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Це цікаво

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННИЙ КАНОН 
СВ. АНДРІЯ КРИТСЬКОГО: ДОСТУПНО ТА ЗРОЗУМІЛО

Період Великого Посту характер-
ний особливими богослужіння-

ми. Саме у час Великого Посту (з по-
неділка по четвер у перший тиждень 
Посту) служиться Велике Повечір’я 
з частиною Великого покаянного ка-
нону св. Андрія Критського, а також 
Утреня з повним Великим каноном, 
яка служиться у четвер п’ятого тижня 
Великого Посту. Серед вірних, ці бо-
гослужіння, як правило, називаються 
«Поклони».

Все про Великий покаянний канон 
св. Андрія Критського доступно та 
зрозуміло ми попросили поясни-
ти священника Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ о. Михайла Паля-
ка, який на даний час є докторантом 
Папського східного інституту в Римі 
(Pontifical Oriental Institute).

Історія Великого покаянного канону, 
який був написаний святим Андрієм 
Критським у VIII ст. доволі непроста. 
Хоч у наш час про Великий канон, 
його походження та значення є напи-
сано багато праць, все ж чимало пи-
тань залишаються нез’ясованими.

Канон у літургійному значенні озна-
чає церковний піснеспів побудований 
зі стихир-тропарів, які згруповані та 
об’єднанні у так-звані пісні. Як прави-
ло, канони входять до складу різних бо-
гослужінь: Утрені, Повечір’я, Неділь-
ної Північної, Чину Єлеопомазання та 
інших. З повним каноном, який має 9 
пісень (зазвичай, за винятком другої), 
вірні, мабуть, найчастіше зустрічають-
ся під час служіння Парастасу та Пас-
хальної Утрені.

Дослідники поки не дійшли згоди 

щодо часу виникнення та автора пер-
шого канону, хоча традиційно саме 
Великий канон св. Андрія Критського 
вважається першим повноцінним бо-
гослужбовим каноном. Складається 
цей канон з дев’яти пісень, які об’єд-
нують у собі близько 250 стихир-тро-
парів.

Автор Покаянного канону святий 
Андрій Критський народився у 660 р. 
у м. Дамаску, вступив у монастир св. 
Сави поблизу Єрусалима, згодом став 
архидияконом собору св. Софії у Кон-
стантинополі, а відтак архиєпископом 
міста Гортині на острові Крит. Святий 
Андрій був відомим церковним рито-
ром та піснетворцем, його перу нале-
жать дуже багато канонів, в тому числі 
й Пасхальний канон, який не викори-
стовується у сучасній богослужбовій 
практиці. Вважається, що Великий по-
каянний канон святий Андрій написав 
вже на схилі літ,  переосмислюючи 
власне життя. Існують свідчення, що 
архиєпископ Андрій у 712 р. підписав 
рішення одного єретичного собору, 
а відтак щиро каявся за свій вчинок і 
саме тому написав свій знаменитий 
покаянний канон. Очевидно, канон 
мав приватний характер, тобто був 
призначений для особистої, так-званої 
келійної молитви.   

Великий канон св. Андрія Критського 
– це щирий покаянний діалог-сповідь 
душі перед Богом та перед собою. Ав-
тор майстерно використовує історію 
персонажів Старого та Нового Завітів, 
щоб звернутися до власної душі з по-
каянним докором. Святий Андрій 
поетично описує історію спасіння, 

починаючи від Адама і завершуючи 
благорозумним розбійником, закли-
каючи власну душу відкидати гріхи 
та пристрасті грішників і наслідувати 
чесноти праведників.

«Більше від Каїна моє убивство… 
душе, ти не була подібною до Сета, не 
наслідувала ні Еноха в небо взятого, ані 
Ноя, а була далекою від життя правед-
ників… Наслідуй священника Божо-
го і самотнього царя Мелхисидека», 
– пише святий піснетворець у своєму 
каноні, апелюючи до власної душі. 

Вважають, що над остаточним струк-
турним оформленням Великого кано-
ну працювали св. Іван Дамаскін (†750) 
та святі Теодор Студит (†826) та його 
брат Йосиф Студит (†бл. 825). Зго-
дом до Великого канону були додані 
тропарі прослави св. Андрія Критсь-
кого та св. Марії Єгипецької, а також 
кондак св. Романа Сладкопівця (†556) 
«Душе моя, душе моя, встань! Чого ти 
спиш?».

Згідно з уставом, після кожного тро-
паря Великого канону потрібно роби-
ти три малі поклони, але вже стало 
загальноприйнятою традицією звер-
шувати один доземний поклін після 
відспівування тропаря.

Для християнина, який має мож-
ливість взяти участь у богослужіннях 
з Великим покаянним каноном св. Ан-
дрія Критського, – це чудова нагода 
щиро перепросити Господа за власні 
гріхи та розбудити у собі справжній 
покаянний дух, який кличе людину 
до цілковитої переміни  життя у прав-
дивій благочестивості та святості.
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Погляд

ОДНА ПАСХА ЗАМІСТЬ ДВОХ: 
РОЗКОЛ ЧИ ЄДНАННЯ?

Кожний рік вводить нас у благо-
датні дні Великого посту, Страс-

ний тиждень, а потім і в найбільше 
християнське свято Пасхи. Як відомо, 
щороку в часі наближення до великих 
свят розбіжності в календарі неабияк 
пожвавлюють дискусії в українсько-
му суспільстві. Цікаво, що в цих дис-
кусіях беруть участь як віруючі, так і 
ті, хто не ідентифікує свою приналеж-
ність до однієї з Церков спадкоємиць 
Володимирового хрещення.

А ще більшого розпалу ці дискусії 
набрали з початком гібридної війни 
проти України. І тут відіграє основну 
роль уже не стільки навіть сама тема 
точності календарно-астрономічних 
правил чи якихось богословських 
засад, як радше відмежування від 
усього того, що може мати відтінок 
тотожності з країною-агресором або 
ще більше − розглядатися як духов-
но-культурна експансія. А це тому, 
що за старим календарним стилем 
(юліанським календарем, впровадже-
ним у 46 р. до н. е. Юлієм Цезарем) на 
сьогодні, на відміну від більшості хри-
стиян світу, святкують лише декіль-

ка Церков. Між ними − Православні 
церкви Росії, України, Сербії, Маке-
донії та Грузії. Серед українських гре-
ко-католиків більшість закордонних 
парафій (УГКЦ присутня в майже 60-
ти країнах світу) відзначають свята за 
григоріанським календарем, в Україні 
– за юліанським.

З огляду ряду соціологічних дослід-
жень, що проводилися останніми 
роками в Україні, виглядає, що наше 
суспільство далеко не до кінця ознай-
омлене з тонкощами календарних 
розбіжностей. У цій статті в запитан-
нях та відповідях спробуємо ще раз 
розглянути деякі важливіші кален-
дарні аспекти, які є доволі складними 
і для більш зацікавлених можуть ста-
ти добрим поштовхом для подальшо-
го більш ґрунтовного вивчення цієї 
проблеми.

Отож, чому католики та право-
славні ті ж самі свята святкують у 
різні дні?

Відповідь однозначна – все залежить 
від дотримання юліанського чи гри-
горіанського календаря. Першу вели-
ку реформу календаря здійснив у 46 

році до н. е. верховний жрець Риму 
Юлій Цезар. На той час цей календар 
був найпрогресивнішим і найточні-
шим. Вже з ІV століття ним користу-
валися усі християнські країни. Але з 
часом з’ясувалося, що він не є доско-
налим: юліанський рік був на 11 хви-
лин довшим, аніж сонячний. Матема-
тично ті «зайві» 11 хвилин за 128 років 
утворювали один «додатковий» день. 
А вже за півтора тисячоліття кален-
дар відставав на десять реальних днів. 
Це і стало причиною того, що у 1582 
році папа Григорій XIII провів рефор-
му юліанського календаря, розпоря-
дившись вилучити з лічби року 10 
днів. А щоб ця помилка у майбутньо-
му не нагромаджувалася, вирішили 
«з кожних 400 років викидати 3 доби». 
У середньому за 400 років тривалість 
тропічного року за григоріанським 
календарем становить 365,2425 доби, 
що всього лише на 26 секунд переви-
щує тропічний календарний рік. Та-
ким чином григоріанський календар 
точно відтворює астрономічні події.

Ці календарі ще називають: старо-
го і нового стилю. Тому в церковних 
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«Воскресіння день! Просвітімся торжеством, і одні одних обнімімо, та скажімо: 
Браття! І тим, що ненавидять нас, простім все з Воскресінням».

(стихира Пасхи)
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календарях ми можемо побачити дві 
колонки із позначками «Ст.с.» і «Н.с.». 
Різниця між новим і старим стилями 
у ХХ та ХХІ століттях – 13 днів, тобто 
старий стиль на 13 днів «відстає» від 
нового. Саме тому 1 січня за старим 
стилем припадає на 14 за новим. І ми 
святкуємо Новий рік 14 січня, назива-
ючи його Старим Новим роком, тоб-
то Новим роком за старим стилем.

Поділ свят чи празників нашого цер-
ковного року характе ризується тим, 
що він бере до уваги не тільки сам 
предмет вшановування, себто кого 
вшановуємо, але також і час, коли ми 
ті празники святкуємо. З огляду на 
час усі свята церковного року ділять-
ся на дві великі групи: свята рухомі і 
нерухомі. В основі будь-якого кален-
даря лежить обертання Землі навко-
ло своєї осі – доба і обертання Місяця 
навколо Землі – місяць. Завдяки цим 
двом астрономічним циклам вира-
ховуються дати рухомих свят. Обер-
тання ж Землі навколо Сонця (рік) 
є підґрунтям для затвердження днів 
для нерухомих свят. Празник Пасхи 
є осередком рухомих свят, а празник 
Христового Різдва є осередком свят 
нерухомих.

Коли йде мова про нерухомий праз-
ник Різдва Христового, то, на відміну 
від рухомої Пасхи, тут все значно 
простіше. Адже, як відомо, не тільки 

католики, а й більшість православних 
Церков світу користуються точнішим 
зреформованим в 1582 р. папою Гри-
горієм XIII так званим «григоріан-
ським календарем» (православні 
Церкви на прикладі григоріанського 
прийняли в 1923 р. схожий, так зва-
ний неоюліанський календар). Таким 
чином більшість християн світу зій-
шлися на спільній нерухомій даті Різ-
два Христового − 25 грудня. Саме цей 
факт і породжує в багатьох українців 
негативні почуття відірваності від 
більшості християнського світу.

А тепер повернемось до Пасхи. 
Чому дата святкування змінюється 
кожного року?

Якщо для святкування Різдва був 
визначений та прийнятий як католи-
ками, так і православними один не-
рухомий день, то з Пасхою все значно 
складніше. Вже у перші століття хри-
стияни, розкидані по всій Римській 
імперії, живучи в різних культурних 
середовищах, святкували спомин Го-
сподньої смерті й воскресіння (Святу 
Пасху) в різні дні. У ІІ столітті були 
деякі Церкви, які святкували Пасху 
разом із юдеями, незважаючи на те, 
припадав цей день на неділю чи ні, 
оскільки Христос історично помер, за 
синоптичними Євангеліями (Матей, 
Марко, Лука), на другий день Песаху 
(єврейська Пасха), або, згідно з Єван-

гелієм від Івана, у сам день Песаху. 
Деякі святкували Великдень на на-
ступну неділю після Песаху. Єврейсь-
ке свято Песах випадало на 14 нiсана 
(в єврейському релiгiйному календарі 
− перший місяць року). За розрахун-
ками дослiдникiв, найімовірніша дата 
розп’яття Ісуса − 7 квітня. Перші хри-
стиянські громади, до яких входили 
переважно євреї, відзначали Велик-
день після весняного повного місяця. 
А християнські громади, які сформу-
валися зокрема між греками, святку-
вали Пасху після весняного рівноден-
ня.

У 325 роцi на Нiкейському соборi 
встановили, що Великдень потрібно 
відзначати за такими трьома кри-
теріями: у першу неділю після весня-
ного повного місяця та весняного 
рівнодення. Весняний повний місяць 
— це перший повний місяць, що на-
ступив після дня весняного рівноден-
ня. Цей метод обчислення дати Пасхи 
прийняли усі Церкви. Таким чином, 
Пасха за місячним календарем буває 
в один визначений час, а за календа-
рем громадянським, сонячним, отри-
мує різні дати з відрізком 35 днів – з 22 
березня по 25 квітня за новим стилем.

Коли з’явилися розбіжності між 
православними та католиками?

Остаточно це сталося у XVI століт-
ті після реформи календаря Папою 
Григорієм ІІІ. Оскільки юліанський 
календар, як уже зазначалося, на той 
час мав серйозні розбіжності з астро-
номічними підрахунками. Але ця ре-
форма календаря не була сприйнята 
на Сході, оскільки, як відомо, вже від 
1054 року Католицька та Православні 
церкви були між собою поділені.

Звичайно, можна довго сперечати-
ся, за яким календарем варто вшано-
вувати релігійні свята, однак факти 
говорять самі за себе: на практиці 
юліанський календар призводить до 
того, що нерухоме свято Різдва фак-
тично стає рухомим, тільки його змі-
щення відбувається протягом трива-
лого часу — століття. Над цим ніхто 
особливо не замислюється, однак, до 
прикладу, Тарас Шевченко відзначав 
Різдво 6 січня. Натомість 1900 року ця 
дата змістилася на день, і відтоді ми 
святкуємо вже 7 січня. Зі століттями 
ця різниця тільки зростатиме. Так в 

Погляд
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2100-му році за юліанським календа-
рем дата Різдва зміститься ще на один 
день – з 7 на 8 січня…

Тому, розуміючи серйозність цієї 
похибки, більшість Православних 
церков у 1923 році ввели так званий 
новоюліанський календар (новий 
стиль), що збігається з григоріансь-
ким календарем. Проте щодо обчис-
лення Пасхалії, то Православні церк-
ви через різні причини, про які мова 
йтиме згодом, не погодилися перей-
ти на новий стиль.

На сьогодні для пасхальних розра-
хунків на Заході використовується 
григоріанська пасхалія, на Сході − 
олександрійсь-
ка. Обидві вони 
засновані на 
принципі, згід-
но з яким Пасха 
має звершува-
тися у перший 
недільний день 
після першого 
повного міся-
ця, що настає 
після весняного 
рівнодення. А 
часта розбіж-
ність дат «пра-
вославної» та 
«католицької» 
Пасх зумовле-
на, по-перше, 
в і д м і н н о с т я -
ми в датах «церковних» пасхальних 
повних місяців, які давно вже не від-
повідають реальним астрономічним 
явищам (ці таблиці були складені ще 
у IV–VI століттях, але на Сході їх ще й 
досі використовують). А по-друге, різ-
ницею між сонячними календарями. 
Таким чином у православних і като-
ликів межі святкування Пасхи одна-
кові – від 22 березня до 25 квітня. Але 
«православне» 22 березня – це 4 квітня 
григоріанського календаря, а 25 квіт-
ня – відповідно 8 травня. Але інколи 
бувають і астрономічні співпадіння, 
які дарують людству, попри всі витво-
рені різниці, святкувати християнську 
Пасху разом: у 2010-му, 2011-му, 2014-
му; 2017-му; 2025-му; 2028-му і т.д.

І хто ж правий: католики чи пра-
вославні?

Католицький світ підійшов до цього 

питання з огляду на логіку та прак-
тичність: якщо календар відстає, то 
його слід було поправити і далі йти 
в ногу із природою. Для східної (пра-
вославної) ментальності важливіше 
дотримуватися первісної традиції. 
Однією з найбільших незгод є те, що 
дата святкування Воскресіння, згідно 
з новим календарним стилем, може 
припасти перед єврейською Пасхою, 
або ж в самий день, що, згідно з єван-
гельським описом не може бути. Ісус 
помер перед Пасхою, а воскрес вже 
після неї. На думку Східних церков, 
це є прямим порушенням постанов 
першого Вселенського Собору, який 

постановив відносити дату Великод-
ня після святкування Мойсеєвої Пас-
хи. Цікаво, що в 1997 році в Сирії (у 
знищеному на сьогоднішній день вій-
ною м.Алеппо) відбулася екуменічна 
нарада Католицької та Православних 
церков, де було досягнуто низку важ-
ливих домовленостей щодо майбут-
ньої уніфікації дати Пасхи. Адже че-
рез неточність юліанського календаря 
та стародавність пасхальних таблиць, 
які були складені ще у IV–VI століт-
тях, виникає чимало невідповідно-
стей із древніми правилами і в право-
славному світі. Так, якщо навіть взяти 
до прикладу позаминулий 2016 рік, 
то перша неділя після астрономічно-
го рівнодення (21 березня) і першого 
весняного повного місяця (23 березня, 
середа) припадала на 27 березня. Це 
і був «законний день» католицького 

Великодня за григоріанським стилем, 
і він відповідав всім нормам загаль-
ноприйнятої давньої пасхалії. Отці 
Нікейського Собору могли би це під-
твердити. Але за «відсталим» юліан-
ським календарем цей день датувався 
14-м березня і не міг бути пасхаль-
ним, оскільки фіктивне юліанське рів-
нодення, яке відстає від реального на 
13 днів, припадало тільки на 3 квітня. 
Тому православні позаминулого року 
святкували Великдень уже після дру-
гого весняного повного місяця. Так 
відбувається у кожен 5-й, 8-й, 11-й і 
19-й роки 19-річного циклу. Тим са-
мим, справедливо відзначає наш 

п р и к а р п а т с ь -
кий астроном зі 
світовим іменем 
Іван Клими-
шин: «Право-
славна Церква 
порушує ті ж 
самі постано-
ви, за виконан-
ня яких все ще 
продовжує бо-
ротися».

Тому найкра-
щим вирішен-
ням усіх цих 
проблем може 
стати, за погод-
женням усіх 
Церков, визна-
чення одного 

спільного дня для християн усього 
світу, про що йде мова останніми ро-
ками. Ще в 2015 році Папа Римський 
Франциск погодився з пропозицією 
коптського патріарха Олександрій-
ського Феодора Другого уніфікувати 
дату Великодня. Пропозицію підтри-
мали також патріарх Антіохії і всьо-
го Сходу Ігнатій Єфрем Другий та 
архієпископ Константинополя і Все-
ленський патріарх Варфоломій Пер-
ший. Однак наразі немає згоди на це 
з боку Московського Патріархату.

А чому ж тоді УГКЦ в Україні досі 
не перейшла на новий календар, а 
лише за кордоном?

Дуже легко зауважити, що в країнах 
старої діаспори українці абсолютно 
влилися в тамтешню місцеву культу-
ру. Але в країнах новітньої імміграції 
українці все-таки тяжіють до тих тра-

Погляд
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дицій, які залишили вже не так дав-
но на своїй батьківщині. Тому вони 
все-таки більше схильні до старого 
стилю, бо це те, що їх духовно єднає 
із своїми рідними, яких залишили в 
Україні… Тому Блаженніший Святос-
лав, Отець і Глава УГКЦ, в ефірі радіо 
«Марія» 6 січня 2016 року, наголосив 
на тому, що ідея переходу на новий 
календарний стиль не є чужою для 
УГКЦ, але в Україні вона повинна 
мати екуменічний характер. «Ми бу-
демо мати достатньо сили це довер-
шити, коли перехід здійснимо разом 
із нашими православними братами. 
Тоді це прихильно сприйметься ши-
роким загалом України і не породить 
нових перешкод для відновлення єд-
ності єдиної помісної Київської Церк-
ви», – сказав Блаженніший Святослав.

Отож, на завершення поставмо 
собі запитання, чи все-таки варто 
святкувати Різдво та Пасху разом?

Опираючись на вищевикладений 
матеріал, кожен читач на це питання 
може відповісти собі сам! Але най-
кращу відповідь знайдемо в Святому 
Письмі! Даючи своїм учням останні 
настанови (Йн 13-17), Ісус на закінчен-
ня Тайної вечері підносить довгу мо-
литву до Отця, котру сьогодні часто 
називають Архієрейською молитвою 
Ісуса Христа! У ній Христос молить-
ся за Церкву всіх часів. Молиться Він 
також і за нас, християн ХХІ століття. 
Молиться Христос за єдність учнів 
всіх часів, які увірують в Нього, завдя-

ки місії, започаткованій апостолами, 
що триватиме протягом всієї історії: 
«Та не лиш за цих молю, але і за тих, 
які завдяки їхньому слову увірують 
в мене, … щоб були всі одно: як Ти, 
Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно 
були в Нас і вони, щоб увірував світ, 
що Мене Ти послав» (Ів. 17,22-23).

Також і Апостол Павло неодноразо-
во закликає до духовної єдності хри-
стиян: «Одне тіло, один Дух, як і були 
ви покликані в одній надії – вашого 
покликання. Один Господь, одна віра, 
одне хрещення» (Еф. 4,4-5). Або: «Тож 
благаю вас, браття, ім’ям Господа на-
шого Ісуса Христа, щоб ви всі говори-
ли те саме і щоб не було поміж вами 
поділення, але щоб були ви поєднані 
в однім розумінні та в думці одній» (І 
Кор. 1,10-13).

Усе християнське вчення закликає 
до єдності, до єдиного спільного вша-
нування нашого Спасителя, до єдиної 
спільної молитви в ім`я віри, миру, 
взаєморозуміння і побудови царства 
Божого вже тут на Землі. Без сум-
ніву, молячись Архієрейську молитву 
за єдність тих, що увірують у Нього, 
Христос вже тоді найбільше страждав 
за майбутній поділ Його Церкви, яка 
щойно народжувалась. Напевне цей 
моральний біль був значно сильні-
шим від цвяхів, якими прибили Його 
до хреста…

«Свята грішниця» − вислів,  який 
бере свій початок в первісних От-
ців Церкви, розвинений відомим 

богословом ХХ століття Гансом Ур-
сом фон Бальтазаром. Мова йде про 
Церкву. Вона свята, бо заснована Хри-
стом і «пекельні ворота її не подола-
ють» (Мт. 16,18), але заснована вона 
для спасіння грішників, з яких і скла-
дається.

Тому сміло можемо твердити, що 
Церква як установа, заснована Хри-
стом, є святою, неподільною та єди-
ною, незважаючи на те, що її грішні 
діти вже понад десять століть  роз-
дирають одежу Христа, доказуючи 
свою правоту одні одним. Читаючи 
подібні рядки, людській психології 
притаманно відразу відмежуватися, 
мовляв, які вони погані ті діти. Але 
напевне буде великою несподіван-
кою, а може і відкриттям для кож-
ного з нас, що ті «вони» − це ми, я і 
ви, дорогі браття і сестри. Тому Хри-
стос і надалі закликає нас, християн, 
православних і католиків, до повної 
єдності та любові, в той час як спра-
ва диявола – ділити й сіяти недовіру. 
Ми ж, як добрі учні Ісуса, покликані 
ставати свідками смерті й воскресіння 
свого Спасителя, на початок хоча б у 
спільному святкуванні, і прямуючи 
до повної єдності. Лише тоді Христос 
народжуватиметься і воскресатиме 
щодня у нашому серці, незалежно від 
жодної календарної дати.

Погляд
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БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ У СТАРУНІ. 
ЯК ЦЕ БУЛО В 2018 РОЦІ?

У рідному селі блаженного священ-
номученика Симеона Лукача – 

Старуні, Богородчанського району, з 
нагоди відзначення 125-річчя від дня 
народження підпільного єпископа 
УГКЦ у неділю, 29 квітня 2018 р., від-
булося освячення музею «Блаженного 
священномученика Симеона Лукача 
та підпільної УГКЦ». Відкрив музей 
Отець і Глава нашої Церкви Блаженні-
ший Святослав.

 Вітали Предстоятеля Церкви 
Архієпископ і Митрополит Іва-
но-Франківський Владика Володимир 
Війтишин, Архієпископ і Митропо-
лит Львівський Владика Ігор Возняк, 
єпарх Коломийський Владика Василій 
Івасюк, єпарх Чернівецький Влади-
ка Йосафат Мощич, єпарх Стрий-
ський Владика Тарас Сеньків, єпарх 
Бучацький Владика Дмитро Григо-
рак, єпископ-помічник Тернопільсь-
ко-Зборівської Архієпархії Владика 
Теодор Мартинюк спільно із запро-
шеним духовенством та вірними, які 
сьогодні прийшли розділити велику 
радість парафії свв. Петра і Павла. 

Апогеєм свята стала Архієрейська 
Божественна Літургія, яку звершив 
Патріарх у співслужінні Архієписко-
па і Митрополита Івано-Франківсько-
го Владики Володимира Війтишина, 
Архієпископа і Митрополита Львівсь-
кого Владики Ігоря Возняка, єпарха 

Коломийського Владики Василія Іва-
сюка, єпарха Чернівецького Владики 
Йосафата Мощича, єпарха Стрийсь-
кого Владики Тараса Сеньківа, єпарха 
Бучацького Владики Дмитра Григо-
рака, єпископа-помічника Тернопіль-
сько-Зборівської Архієпархії Владики 
Теодора Мартинюка разом із запро-
шеним духовенством. 

В часі проповіді Блаженніший Свя-
тослав роздумував над непересічною 
постаттю блаженного священному-
ченика Симеона Лукача в контексті 
Євангельського уривку про розслабле-
ного. Патріарх, серед іншого зазначив, 
що нашим завданням є свідчити про 
життєдайну єдність довкола намісни-
ка святого апостола Петра. 

Після спільної молитви Глава УГКЦ 
здійснив освячення та відкрив музей 
«Блаженного священномученика Си-
меона Лукача та підпільної УГКЦ». 
Цікаво, що зводили цей музей в стилі 
тієї хати, в якій зростав блаженний 
Симеон. 

«Зазвичай, музей зберігає для нас 
щось, що є мертвим і зберігає тільки 
пам’ять про минуле. Однак, я думаю, 
що цей музей чимось більшим, ніж 
просто спогад про минуле. Він є свід-
ком. Ті експонати, які тут зберігаються, 
вони промовляють про життя. Вони 
закликають до життя… Якщо ми буде-
мо будувати майбутнє на таких осно-

вах, то будьмо певні, що надія у нас є!», 
– зазначив Предстоятель УГКЦ. 

До слова, напередодні свого візиту 
до Старуні, Предстоятель також взяв 
участь в прем’єрі документальної 
стрічки про Блаженного Симеона. 

Перед початком прем’єри, Глава 
УГКЦ мав зустріч з представниками 
місцевих ЗМІ. Відповідаючи на запи-
тання журналістів, Блаженніший Свя-
тослав зазначив, що сьогоднішнє свят-
кування не є локальним, але має на 
меті поділитися історією блаженного 
Симеона з цілою нашою Церквою. 

«Цей фільм – «Симеон Лукач» по-
кликаний допомогти християнам ба-
гатьох церков пізнати героїчну сторін-
ку нашої Церкви», - поділився своїми 
думками Предстоятель УГКЦ. 

У фільмі знімальна група спробува-
ла відтворити нелегкий шлях одного 
з останніх українських мучеників за 
віру у 20 столітті. Це виявилося не-
простим завданням, оскільки минуло 
понад півстоліття від часу його смерті 
і сьогодні про Симеона Лукача свід-
чать нечисленні архівні документи та 
одиниці тих, хто пам’ятає його осо-
бисто. Історія життя Симеона Лукача 
розгорталася на фоні драматичних 
історичних подій – двох світових воєн, 
окупації Галичини нацистським та ра-
дянським режимами, репресій та пе-
реслідувань Церкви.
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Притча

У ЛІКАРНЯНІЙ ПАЛАТІ

У лікарні в одній палаті лежа-
ли два тяжко хворих чоловіка. 

Один лежав біля вікна, а ліжко іншо-
го розташовувалася біля дверей.

– Що там видно у вікні? – Якось за-
питав той, що лежав біля дверей.

– О! – Пожвавішав перший. – Я бачу 
небо, хмари, що нагадують звіряток, 
озеро і ліс вдалині.

Кожен день лежачий біля вікна 
розповідав своєму сусідові про те, 
що відбувається на вулиці. Він бачив 
човен, рибалок з величезним уловом, 
дітей, що грають на березі, юних ко-
ханців, що тримаються за руки і не 
зводять один з одного сяючих очей.

У той час як він спостерігав всі ці 
дивовижні події за вікном, його 

сусіда мучила глуха злість.
«Це несправедливо, – думав він. – 

За які такі заслуги поклали біля вік-
на його, а не мене. Я можу бачити 
тільки двері з облупленою фарбою, 
в той час як він милується виглядом 
з вікна.»

Одного разу, лежачий біля вікна 
сильно закашлявся і став задихатися. 
Він намагався дотягнутися до кноп-
ки виклику медсестри, але у нього не 
було сил, тому що він здригався від 
кашлю. Сусід спостерігав за тим, що 
відбувається. Йому нічого не кошту-
вало натиснути на свою кнопку, але 
він цього не зробив.

Через деякий час перший затих і 
витягнувся на своєму ліжку.

Коли його забрали, сусід попросив 
медсестру, щоб його переклали до 
вікна. Медсестра виконала прохання 
хворого, перестелила його ліжко, до-
помогла йому перелягти на сусіднє 
ліжко і, переконавшись, що хворо-
му зручно, попрямувала до дверей. 
Раптом її зупинив здивований вигук 
хворого:

– Як же так! Це вікно виходить на 
глуху сіру стіну! Але той, хто помер, 
розповідав мені, що бачив ліс, озеро, 
хмари, людей … Як же він міг все це 
бачити з цього вікна?

едсестра сумно посміхнулася:
– Він взагалі не міг нічого бачити – 

ваш покійний сусід був сліпим.
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У Русі до князювання Володи-
мира християнська релігія не 

мала статусу державної, хоча київсь-
кі князі, починаючи з Аскольда, ча-
сто або самі ставали християнами, 
або лояльно ставилися до Христової 
віри. За правління князя Ігоря (912–
945 рр.), як свідчить літописна згад-
ка, датована 944 роком, на Подолі в 
Києві була церква святого Пророка 
Іллі. Дружина Ігоря — княгиня Оль-
га (945– 969 рр.) — близько 957 року 
прийняла хрещення в Константино-
полі, водночас підтримувала тісні 
контакти з німецьким імператором 
Оттоном І і запросила в 959 році 
німецьких місіонерів на чолі з єпи-
скопом Адальбертом.

Визначальним, проте, для подаль-
шої долі та ідентичності Церкви на 
східнослов’янських землях стало 
прийняття християнства в східному 
обряді як державної релігії приблиз-
но 988 року під час правління внука 
князя Ігоря та княгині Ольги — Во-
лодимира Великого (978–1015 рр.).

Хоча, відповідно до літопису Не-
стора, князь посилав своїх послан-
ців до представників різних релігій, 
його вибір зупинився саме на хри-
стиянській. Таке рішення не було 
випадковим. Окрім релігійних мо-
тивів, важливу роль у прийнятті 
християнства відіграла політична та 
культурологічна доцільність такого 
кроку, адже християнство в тогочас-
ному цивілізованому просторі віді-
гравало ключову роль. Прийняття 
християнської релігії забезпечило 

князеві Володимиру та його державі 
моральний престиж, надавало їй ле-
гітимного статусу серед інших країн 
і змінило ставлення їхніх правителів 
до Русі. Хрещення східних слов’ян, 
які проживали на той час у межах 
Київської держави, активно сприя-
ло поширенню писемної культури. 
саме монастирі були місцем розвит-
ку писемності. Тут переписували 
книги, тим самим утверджуючи хри-
стиянську культуру.

Історики вважають, що перший 
митрополит прибув до Києва під час 
Хрещення Русі з Константинополя. 
Водночас така церковно-юрисдик-
ційна залежність не перешкоджала 
контактам Києва з Римським Апо-
стольським Престолом та з латинсь-
ким Заходом.

Великий князь Володимир не об-
межився формальним хрещенням 
Русі. Змінивши своє життя (в моло-
дому віці був гордовитим і владним, 
вів розгульне і сповнене кривавого 
свавілля життя), провадив просвіт-
ницьку діяльність серед широких 
мас: зводив храми, підтримував 
книжне ремесло, засновував бібліо-
теки, фундував школи.

Подальше спадкоємство династії 
київських правителів було обтяжене 
мученицькою смертю синів Воло-
димира – Бориса і Гліба, яких убив 
у 1015 році їхній старший зведений 
брат Святополк, пізніше прозваний 
в народі Окаянним, який прагнув 
одноосібно посісти великокняжий 
престол.

Обидва брати стали першими офі-
ційно канонізованими українськими 
(руськими) святими.

Свій золотий вік митрополія пере-
жила за правління ще одного сина 
Володимира — Ярослава Мудрого 
(1019–1054 рр.), коли «віра християн-
ська почала множитися і поширю-
ватися». Князь став ініціатором зве-
дення в Києві величних монастирів і 
церков, завершив розпочате батьком 
будівництво катедрального собору 
Святої Софії. Скріплюючи державу 
зсередини через розвиток освіти й 
науки, кодифікацію законодавства 
на основі християнських засад, Ярос-
лав Мудрий також установлював ро-
динні стосунки з багатьма європей-
ськими країнами. Задля посилення 
свого впливу на ієрархічні структури 
та унезалежнення митрополії від 
впливу Константинополя в 1051 році 
він ініціював обрання русича Іларіо-
на на Київський митрополичий пре-
стіл.

Велике значення в житті Руської 
Церкви відігравало чернецтво, голов-
ним осередком якого став Києво-Пе-
черський монастир, започаткований 
подвижництвом Святого Антонія 
Печерського. Визначним будів-
ничим обителі та реформатором 
руського монашества став Святий 
Теодосій Печерський, який у другій 
половині XI століття запровадив тут 
Устав Святого Теодора Студита, і ці 
правила згодом «перейняли і ввели 
по всіх монастирях». 

ДАЛІ БУДЕ...

Зі сторінок історії УГКЦ
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ХРЕЩЕННЯ РУСІ–УКРАЇНИ (988)
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В часі Великого посту ми більше 
уваги приділяємо духовному чи-

танню, особисто я не виняток. Цей рік 
для мене став роком Симеона Лукача. 
Так, напевно, захотів Господь. Спочат-
ку була Хресна Дорога в Старуні, зго-
дом прочитала книжку «Блаженний 
Симеон Лукач. Через терни до зірок», 
а потім відвідала музей, який створе-
ний при Паломницькому центрі його 
імені. 

Все те, що я довідалася, вразило мене 
до глибини душі. Тому хочу поділи-
тися моїми роздумами про причину 
появи таких елітарних людей як бла-
женний Симеон.

Перше, що мене вразило в долі 
Симеона – це те, як мужицький 
син міг стати професором Духовної 
семінарії!? І відразу виникає аналогія 
з Іваном Франком. Ці хлопські сини, 
з яких сміялися багаті, добре вбрані 
гімназисти, які сиділи на перших пар-
тах в класі, змогли те, чого не змогли 
досягнути вони. 

Семен, роджений в родині, в якій 
крім нього було шестеро синів і три 
доньки. Жила сім’я в гірському ма-
ленькому селі, де мало землі, яка го-
дувала величезну родину. Ще з малих 

літ Семен виділявся тим, що був дуже 
схильним до науки. Господь наділив 
його феноменальним розумом. Коли 
родина це зрозуміла, всі зусилля були 
покладені на науку сина. Тепер уяві-
мо собі, як той малий хлопець пішки 
йде в Богородчани до школи, а потім 
вісім років навчається в гімназії в Ко-
ломиї. Навіть сьогодні відправити ди-
тину на навчання не так легко, а тоді, 
понад сто років тому, добратися до 
Коломиї можна було пішки або на 
возі. Родина повинна була направду 

докласти багато зусиль, щоби вивчи-
ти Симеона в гімназії, а з 1913 по 1919 
в Станиславівській духовній семінарії. 
Зауважте, через рік почалася світова 
війна. Четверо хлопців з родини Лу-
качів воювали та всі живими повер-
нулися додому. Тому не перестаю 
захоплюватися, а потому і розуміти, 
що над цією родиною було Господнє 
благословення, саме Бог вибрав її для 
своїх Господніх планів. Перший крок 
був зроблений у жовтні 1919 року – 
родина і село Старуня одержали сво-

БЛАЖЕННИЙ СИМЕОН ЛУКАЧ: У ПОШУКАХ БОЖОЇ ВОЛІ
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го священника отця Симеона Лукача. 

Отець Симеон був не просто свя-
щенником, він чверть століття, до 
1945 викладав моральне богослов’я в 
Станиславівській духовній семінарії. 
Тільки вдумаймося в назву предмету 
– моральне богослов’я. Яким повинен 
бути викладач, щоби читати цей курс 
семінаристам? 

Ще один факт з біографії о. Лукача 
вражає – хлопець практично в деся-
тилітньому віці пішов з дому, а повер-
нувся п’ятдесятирічним чоловіком, 
про чиє священство в селі знали, але 
не відали, що він є єпископом під-
пільної греко-католицької церкви. 
Навіть рідний брат про це довідався 
аж у 1961 р. Отець Симеон сприймав-
ся як бідний чоловік, який живе в домі 
своєї сестри і навіть не має паспорта, 
щоби влаштуватися на роботу.

А тепер вдумаймося, чому отець 
Симеон був бідним? Може тому, що 
викладав моральне богослов’я? А 
коли в 1945 р. в Митрополичі палати 
вдерлися військові і арештували єпи-
скопів – Хомишина і Лятишевського, 
то Симеон зумів втекти, і пішки (35 
км) прийшов додому до Старуні. Мав 
кирзові чоботи, куфайку, штани, со-
рочку і кепку. Так він виглядав і після 
шестирічного ув’язнення за підпільну 
священничу діяльність з 1949-1955 рр., 

яке відбував у Красноярському краї. А 
потім друге ув’язнення в 1962 р., тю-
ремний туберкульоз і смерть у 1964 р. 

Про чоловіка, що живе у Старуні, не 
перейшов на бік православ’я, править 
служби Божі вдома і по хатах хре-
стить дітей і дає шлюби, я маленька 
дівчинка знала від свого тата і раз ба-
чила, коли була в Старуні у своєї хрес-
ної мами. 

Зараз, з висоти свого віку і життєво-
го досвіду, довідавшись про життя 
отця Симеона, читаючи його біо-
графію, спогади рідних, знайомих, 
священників, аналізуючи події, які 
сталися після його смерті, приходжу 
до висновку, що поява такої людини 
на наших теренах є Господнім прови-
дінням! 

Бо як пояснити, що вже тепер в XXI 
столітті, коли минуло п’ятдесят років 
після смерті, його ім’я не просто не 
забулося, воно відродилося! Відбувся 
обряд беатифікації Блаженного му-
ченика Симеона Лукача. Він живе у 
пам’яті людей, в їх молитвах, він зо-
бражений на іконах, він присутній у 
своїй рідній Старуні у мощах, йому 
поставили пам’ятник. Але найбільша 
присутність і божественна благодать, 
яку відчувають вірні, це відвідування 
паломницького центру «Симеон Лу-
кач». Унікальну хресну дорогу, якою 

йде паломник, провадить своєю неви-
димою присутністю сам Блаженний 
Симеон. Тому так численно вірні зби-
раються на богослужіння. 

А ще відвідують музей, селянську 
хату на два боки і сіни, де виріс Си-
меон, жили і виростали всі бойківські 
діти того часу. Відтворений інтер’єр 
тогочасного побуту, зібрана велика 
музейна експозиція про духовне і 
матеріальне надбання переслідува-
ної церкви. Однак все це треба бачи-
ти власними очима, разом зі своїми 
дітьми, колегами по роботі, друзями, 
щоби перейнятися тим духом відда-
ного служіння і любові до Господа, які 
мав наш великий земляк, непохитний 
стовп греко-католицької церкви бл. 
Симеон Лукач. 

І наостанок, вже немає тої атеїстич-
ної держави, яка своєю каральною 
машиною нищила все - віру, гідність 
нищила все - віру, гідність, розум, сво-
боду людини. Немає тих жорстоких 
прихвостнів, руками яких мордували 
і нищили нашу віру і церкву. 

А церква і віра живе завдяки таким 
мученикам за віру як блаженний Си-
меон. 

Здійснилося Боже провидіння!
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Слово «милостиня» сьогодні пе-
ретворилося у старомодний ви-

раз з дещо негативним відтінком. Су-
часні люди більш схильні «ділитися» і 
«бути солідарними». 

Дуже шкода, що так відбуваєть-
ся, адже милостиня — це не просто 
філантропічний жест, спрямований 
на подолання матеріальної бідності.  

Слово «милостиня» походить від 
грецького слова, що означає мило-
сердя Бога до людства, а згодом — 
милосердя людей до своїх менш щас-
ливих братів і сестер. «Милосердя» 
або ж «лагідне співчуття до нещасно-
го грішника» — це точний переклад 
цього слова. Воно описує любов Бога 
до бідних і шлях, що веде до Нього. 
Ось чому, разом з постом і молит-
вою, саме милостиня стоїть у центрі 
40-денного Великого Посту.   

«Усе, що ви зробили одному з моїх 
братів найменших — ви мені зро-
били» (Мт 25,40) 

Милостиня — це не просто не 
обов’язкова діяльність. Це фактичне 
продовження посту та молитви. Це 
— обов’язок будь-якого християни-
на, незалежно від його фінансового 
становища. Ось чому ми повинні до-
помогти нашим дітям пережити цей 
аспект Великого Посту, навіть якщо 
вони не мають на це матеріальної чи 

фінансової можливості. Звичайно, 
милостиня має на меті ефективну до-
помогу нашим менш забезпеченим 
братам і сестрам. Недостатньо просто 
зробити будь-що під тим приводом, 
що ми мали намір вчинити добро. 
Але це не єдина мета милостині, і не 
єдине її значення. 

Хоча діти не можуть дати багато, 
найбільше значення має те, що сим-
волізує для них їхня жертва. Ми всі 
пам’ятаємо історію про бідну вдову: 
«Істинно кажу вам, що ця бідна вдова 
кинула більш від усіх. Усі бо вони вки-
нули як дар Божий з їхньої надвишки, 
вона ж з убозства свого поклала ввесь 
свій прожиток, який мала» (Лк 21,3-
4). Отже, як насправді ми можемо 
дозволити нашим дітям відчути цей 
аспект їхнього духовного життя і на-
вчити їх давати милостиню?   

Перетворіть речі, від яких можна 
відмовитися, у гроші, які ви покла-
дете у скриньку 

Під час Великого Посту ті речі, від 
яких ваша дитина відмовилася до-
бровільно і свідомо, можна перетво-
рити у гроші. Не потрібно ставити 
на все цінник або плутати милости-
ню з постом. Це просто спосіб дати 
дітям можливість побачити на влас-
ні очі конкретні плоди своєї жертви. 
Наприклад, гроші, заощаджені вна-

слідок відмови від цукерок і печива, 
можна перераховувати благодійним 
організаціям. 

Якщо ваша дитина достатньо дорос-
ла, і вже отримує власні кишенькові 
гроші, можна поставити скриньку 
або скарбничку на її стіл, щоб вона 
вкидала туди монетки, коли забажає. 
Можна дозволити маленьким дітям 
теж брати участь у родинних заощад-
женнях: нехай вони таємно кладуть 
монетку в скарбничку щоразу, коли 
від чогось відмовляються. Це чудовий 
спосіб навчити їх творити діла мило-
сердя таємно, як заповідав Христос.   

Чи потрібно стримувати ще-
дрість наших дітей? 

Діти, як правило, щедріші від до-
рослих. У нас часто виникає спокуса 
приборкати їхню щедрість, бо вона 
здається нам невиправданою або за-
надто екстравагантною. Варто нага-
дувати дитині, що вона не може обі-
цяти або давати щось необмежено, 
особливо коли йдеться про гроші з 
чужої (батьківської) кишені. Але, за 
одним цим виключенням, милости-
ня не повинна мати меж: «Дайте, то 
й вам дасться: міру добру, натоптану, 
потрясену, переповнену дадуть вам. 
Якою бо мірою ви міряєте, такою й 
вам відміряють» (Лк 6,38).

Порадня
Д

ж
ер

ел
о:

 c
re

do
.p

ro

ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ 
ДАВАТИ МИЛОСТИНЮ?
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
2 травня – Неділя Пасхи. Воскресіння Христове. Великдень. З усіх великих празників нашого церковного 

року найбільш давній, урочистий і радісний — це світлий празник Христового Воскресіння. Він, як сказано в ір-
мосі 8 пісні пасхального канону утрені: «Цар і Господь, празників празник і торжество торжеств». 

Святі Отці Церкви особливо підкреслюють значення і велич цього празника. «Пасха в нас, — каже святий Гри-
горій Богослов у своєму пасхальному слові, — це празників празник і торжество торжеств, яке настільки пе-
ревищує всі инші торжества, не тільки людські, але і Христові, що в його честь відбуваються, наскільки сонце 
перевищує звізди». А святий Йоан Золотоустий у проповіді на Пасху так звеличує Христове Воскресення: «Де 
твоє, смерте, жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос і ти провалився. Воскрес Христос і впали демони. 
Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і життя панує. Воскрес Христос і нема ні одного мерця в гробі, 
бо Христос воскрес із мертвих і став первістком померлих». 

Тож у світлому й радісному дні Христового Воскресіння свята Церква закликає небо й землю до святої Божої ра-
дости: «Хай небеса достойно веселяться, хай радіє земля, хай празнує увесь світ видимий і невидимий, бо Христос 
устав, радість вічна» (Тропар 1 пісні канона). 

9 травня– День матері. Міжнародне та локальне свято на честь матері сім’ї, а також материнства, материнсь-
ких зв’язків та впливу матерів у суспільстві. Його відзначають у різні дні у багатьох частинах світу, найчастіше 
в березні чи травні. Свято доповнює подібні урочистості на честь членів сім’ї, такі як День батька, День братів і 
сестер та День бабусь і дідусів. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю 
травня.

9 травня – Проща матерів до Центру паломника «Симеон Лукач». Очолить Владика Василій Івасюк, єпарх 
Коломийський. Початок об 11 год. 

29 травня – Нічні чування. 
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