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ЯК Я ЗНАЙШОВ СВЯТИЙ ГРААЛЬ

Відразу ж скажу, що на ці роз-
думи мене надихнула стаття 

Квінна Харгітая для BBC Travel від 
3 червня 2018 р. В ній він описує 
свою мандрівку до Катедрального 
собору Валенсії, де за передання-
ми зберігається автентична чаша, 
саме з якої Ісус пригубив вино під 
час Тайної Вечері. Хоча за звання 
легендарної християнської реліквії 
змагаються сотні претендентів, на 
його думку, очолює список лише 
один з них.

Утім, чи справді Грааль - це саме 
те, що ми шукаємо вже стільки 

століть?
Святий Грааль - це чаша, з якої Ісус 

Христос і Його учні причащалися 
під час Таємної вечері. Це - одна 
з найбажаніших цілей будь-
якого археолога, дослідника, а й 
просто цікавої людини. «Таємнича 
реліквія, що існує на межі фантазії 
та реальності, є одним з найбільш 
жаданих скарбів людства. Згадками 
про неї рясніє вся християнська 
культура від середньовічного епосу 
про короля Артура та його лицарів 
до пригод Індіани Джонса», - пише п. 
Квінн.

В тім мене, як богослова, спонукали 
на ці роздуми не стільки географічне 

розташування цієї чаші, стільки те, що 
насправді, на виключно мою думку, 
цінність Граалю полягає в зовсім 
іншому. Так, поза всяким сумнівом, 
автентичні історичні речі завжди 
були та залишаються живими та 
промовистими свідками тих чи інших 
фактів, але мої пошуки цієї реліквії 
закінчилися у цю неділю, коли ми 
святкували свято Торжественного 
поклоніння пречистим Тайнам Тіла і 
Крови Господа нашого Ісуса Христа.

Чаша, яка дає життя
За легендою, Святий Грааль 

наділений надзвичайними силами. 
Одна з них – безсмертя. Те, чого 
всіляко прагнуло та продовжує 
прагнути людство. Те, чим володіла 
людина і що, після гріхопадіння, 
втратила, оскільки «заплата за гріх є 
смерть» (Рм. 6:23).

І ось наш Господь Ісус Христос в 
одній із своїх бесід повчає, що Він - 
хліб живий, що з неба зійшов. «Коли 
хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. 
І хліб, що його я дам, це - тіло моє 
за життя світу» (Йо. 6:51). Це були 
революційні слова, які викликали у 
слухачів велике обурення, мовляв як 
отой може нам своє тіло дати їсти? 
(пор. Йо. 6:52) на що Господь не 
тільки не відповідає, але продовжує 

вести далі свою думку: «Якщо не 
споживатимете тіло Чоловічого Сина 
й не питимете його кров, не матимете 
життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров 
мою п’є, той живе життям вічним, і я 
воскрешу його останнього дня» (Йо. 
6:53-54).

Далі, як нам відомо, під час своєї 
останньої вечері Він показав своїм 
учням, як саме має відбуватися це 
таїнство. Христос звершує першу 
в історії Божественну Літургію, на 
якій, як ми писали вище, причащає 
своїх учнів хлібом і вином, кажучи: 
«Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, 
воздав хвалу, дав їм, і пили з неї всі. 
Та й сказав їм: «Це моя кров Завіту, 
що проливається за багатьох»» (Мр. 
14:22-24). На завершення же, він 
заповів їм це робити кожного разу 
«на його спомин» (пор. Лк. 22:19).

І апостоли, творячи його заповіт, 
пішли з проповіддю по цілому світі, а 
Господь допомагав їм та стверджував 
слово чудесами, які їх супроводили 
(пор. Мр. 16:20). Окрім своєї проповідь, 
апостоли також настановляли в 
кожному місці гідних чоловіків, які 
покликані були звершувати ламання 
хліба. Так з’являються єпископи, 
священники та, покликані їм на 
допомогу, диякони.
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Отож, з усього вище сказаного, 

робимо висновок, що той самий 
Христос, який на Тайній вечері дав 
учням своє тіло та кров, той самий 
Христос і по сьогоднішній день 
перебуває під видами хліба і вина у 
Пресвятій Євхаристії. При служінні 
цього таїнства священнослужителі 
використовують різний церковний 
посуд і, зокрема, чашу, а тому кожна 
чаша, з якої ми причащаємось і є тим 
святим граалем, оскільки з неї ми 
отримуємо життя, як сказав вище сам 
Христос.

Чаша, яка дає надію
Поза всяким сумнівом, чеснота надії 

– одна з головних чеснот християнина. 
Проповідник Папського двору о. 
Раньєро Канаталамесса пише, що 
Церква зроджується із цього почуття. 
Один віруючий поет написав про 
богословську надію поему. Три 
богословські чесноти, - каже він, - це 
мовби три сестри: дві з них – великі, 
третя ж – ще маленька дівчинка. 
Крокують вони разом, тримаючись за 
руки, з дівчинкою-надією посередині, 
і дивлячись на них, може скластися 
враження, що великі ведуть малу 
сестричку, але насправді все навпаки: 
це дівчинка веде своїх двох старших 
сестер. Саме надія веде за собою 
віру і любов. Без надії усе просто 
зупинилося б.

Власне кожен, хто приступає 
до Пресвятої Євхаристії часто, не 
може приступати до неї з думкою, 
що, мовляв, я такий хороший і 
Бога заслужив. Ні. Євхаристія – це 
завжди жертва покори, жертва, яка 
почалась на Тайній вечері, перейшла 
Гетсиманію, двір Пилата, дорогу 

хресну і розп’яття – у дусі найбільшої 
смиренності. Саме тому, кожного 
разу, коли приймаємо Євхаристію, ми 
сповнюємося надією, бо ж ми грішні, 
і священик, який нам її подає – теж 
людина, але, власне, надія полягає в 
тому, що, хоч ми й згрішили, Господь 
нас робить гідними учасниками своєї 
трапези.

І ця надія спонукує у нас віру та 
любов, тим самим готуючи нас до 
Життя вічного, Життя справжнього.

Чаша, яка приносить радість
Особисто для мене у книзі пророка 

Ісаї є слова, які, говорячи сучасним 
лексиконом, «роблять мій день». Ось 
ці слова: «Невже ж забуде молодиця 
своє немовля? Не матиме жалю до 
сина свого лона? Та хоча б вона й 
забула, я тебе не забуду. Глянь! Я 
записав тебе в себе на долонях» (Іс. 
49:15-16). Ця фраза, на яку я колись 
випадково натрапив, фактично 
кожного ранку є перед очима у мене. 
Вона є черговим доказом того, що ми 
тут не випадково, що ніхто й ніколи 
не є самотнім.

Той же о. Канталамесса стверджує, 
що Бог є нашим Батьком, котрий 
любить нас по-материнськи. «Як 
утішає когось рідна мати, так я 
буду вас утішати» (Іс. 66:13). Власне 
у притчі про блудного сина Ісус в 
образі батька об’єднав ці риси Бога, 
що є водночас батьком і матір’ю. Це 
дуже гарно зобразив Рембрандт ван 
Рейн у картині «Повернення блудного 
сина». Якщо придивитися, бачимо, 
що батько зображений з двома 
різними руками: сильною чоловічою 
та ніжною жіночою.

Можна ще дуже довго писати про 
Божу любов, оскільки Він – і є тією 
Любов’ю (пор. І Ів. 4:8), але чи не 
найбільшими доказом тієї любові 
є саме Пресвята Євхаристія, в якій 
Він назавжди забажав єднатися з 
людиною. І все це приносить відчуття 
радості, відчуття спокою. Можливо 
саме тому Христос обрав вино, 
як один із дарів Євхаристії, бо ж 
псалмоспівець каже: «Вино, що серце 
людське звеселяє» (Пс. 103:15).

Чаша, яка вирівнює 
справедливість

Це ще одна характеристика нашого 
«Святого Грааля», про яку хочу 
коротко роздумувати. Відомо, що 
людина за своєю природою властива 
до гордості. Ця гордість спонукає нас 
думати, що ми є кимось, можливо 
кращими, можливо мудрішими, 
можливо красивішими і т.д. І ось, 
що робить Христос – Він вже тут, на 
землі, показує нам, людям, що всі ми 
є рівними в Божих очах.

Це дуже гарно видно, коли 
приступаємо до Причастя на Літургії. 
Нас в храмі є досить багато. Всі ми є 
різні, з різними освітами, зовнішністю, 
характерами, врешті, - соціальними 
станами. АЛЕ всі ми причащаємось 
із однієї чаші! Всі ми причащаємось 
однаковими Тілом і Кров’ю нашого 
Спасителя. Немає різниці чи в мене 
золоті зуби, чи вставні – я приймаю 
того самого Христа, що й інша людна, 
котра стоїть поруч мене.

Це ми, люди, звикли ставити 
себе вище когось, але в святому 
храмі, Господь вирівнює цю 
несправедливість у притаманний 
йому спосіб любові.

Чаша, яка примирює та об’єднує
Колись мав нагоду прочитати 

таку історію. В одному селі були дві 
сусідки, які ну дуже часто сварилися. 
Сварилися так, як притаманно 
нашим «побожним» жіночкам. 
І кожної неділі вони стояли на 
самому переді храму, сповідалися та 
приступали до Євхаристії. Зрозуміло, 
що у сповідальниці як одна, так й 
інша поливали одна одну брудом, 
звинувачуючи в усіх бідах світу. Врешті 
якось священик того не витримав і 
закликав їх обох на розмову.

- Скажіть, ви б змогли поцілувати 
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вашу сусідку? – звернувся він до першої.
- Що? Очевидно, що ні! Вона… - 

скромно відповіла інша.
- Гаразд. Але як тоді так трапляється, 

що кожної неділі ви обоє приступаєте 
до Причастя, і кожної неділі ви обоє 
облизуєте святу ложечку?

Ось і ще одне чудо нашого «Святого 
Грааля». Як вже було сказано вище, 
Господь рівняє «горби і долини» 
людських сердець, об’єднує їх у 
святому храмі, як колись Ісус об’єднав 
за одним столом своїх учнів, стає 
доступним абсолютно для кожного. 
Але Господь вчить: «Коли, отже, 
приносиш на жертовник дар твій і 
там згадаєш, що твій брат має щось на 
тебе, зостав там перед жертовником 
твій дар; піди, помирись перше 
з твоїм братом і тоді прийдеш і 
принесеш дар твій» (Мт. 5:23-24).

Пригадуєте, я вже казав про одну 
зі своїх улюблених цитат зі Святого 
Письма, так от, наше ім’я записане 
на Божій долоні. І всі ми звикли 
писати імена тих, за кого молимося 
на т.зв. «карточках». А знаєте ви яка 
далі їх доля, попри те, що священник 
буде їх читати на потрійній (сугубій) 
єктенії? За кожне записане вами ім’я 
священнослужитель, коли робить 
Проскомидію (приготовляє святі 
дари), приносить частицю. Їх він 
ставить на дискос і в результаті, всі 
вони, після освячення, кладуться до 
однієї чаші і ними ми причащаємось!

Чаша, яка творить чуда, змінює 
нас, робить святими

Станом на сьогодні, у Церкві 
налічується понад 130 євхаристійних 
чудес. Перемінення Гостії в шматок 
людського тіла,  вина в людську 
кров, багаторічні євхаристійні 

пости, левітації та чудесні зцілення. 
Трапляються вони в хвилинах 
сумнівів реальної присутності Христа 
в Пресвятих Дарах, під час спроб 
профанації, але також як нагорода за 
віру і любов.

Першим євхаристійним чудом 
вважається перемінення Гостії і вина 
в шматок тіла і крові в монастирі 
в Ланчано в італійській провінції 
Кьєті в VIII столітті. У тамтешньому 
монастирі один зі священиків 
сумнівався щодо присутності Ісуса 
Христа під видом хліба і вина. Ті 
сумніви прийшли до нього також 
під час Святої Меси, яку звершував 
він сам особисто. Коли закінчував 
говорити слова переміни Гостія 
змінилася в шматок тіла, а вино 
в людську кров. Монах про це 
повідомив своїх співбратів. Звістка 
рознеслася також в околицях. Було 
зроблено спеціальний реліквіарій, 
в якому Тіло і Кров зберігаються 
до цього дня. Кров перемінилася в 
п’ять грудочок, але Тіло залишилося 
недоторканим. У 1970 році повністю 
досліджено чудесну Євхаристію. 
Дослідники встановили, що Тіло це 
фрагмент людського серця, без слідів 
консервації, і Кров має 4 групу.

Євхаристійне чудо в Ланчано

Більше про Євхаристійні чуда 
ви можете прочитати просто 
«загугливши». Не є моєю метою 
описувати про них тут. Але про це 
також слід пам’ятати, що траплялися 
вони на різних престолах, з різними 
людьми та в різних «святих граалях».

Особисто для мене, чудом є вже 

те, що кожного разу перед святим 
Причастям, священик мовить «Святе 
є святим!» Церква називає святими 
усіх нас, зібраних у святому храмі. 
«Святими» ще за життя! Очевидно, 
що всі ми є грішні, але у Святому 
Таїнстві Примирення Господь нам 
прощає досконало наші гріхи, бо ж 
прагне, щоб ми досконало і зі святістю 
могли Його примати у Пресвятій 
Євхаристії.

Можна ще дуже довго роздумувати 
над усіма аспектами Пресвятої 
Євхаристії, та й заледве ми зможемо 
до кінця усвідомити всю її суть. 
Зрештою, цього не вимагає від нас 
Господь. Єдине, що я старався донести 
цими роздумами, можливо, є те, що 
не чаша, не дискос, не кивот є святим, 
але Святим є Той, хто у них чи на них 
є. На кожній Літургії ми отримуємо 
Божу благодать приступити до Нього 
у Святих Таїнствах, щоби отримати 
всі ті ласки, про які читали вище і 
навіть більше.

Вочевидь, не варто вигадувати 
велосипед, мандрувати цілим світом 
у пошуках Святого Грааля чи іншої 
реліквії, теж стосується різного роду 
«об’явлень» Пресвятої Богородиці, 
які ми всі так любимо. Христос вже 
показав нам, де є його Святий Грааль, 
а він там, - у тихому та скромному 
храмі, до якого вірні приходять, 
як казав Папа Іван ХХІІІ, щоби 
«зачерпнути води живої».

Знайшов я Святий Грааль чи ні – 
питання до кожного. Моя відповідь 
– так!  Адже справжнє диво Грааля, 
вочевидь, полягає не в його знахідці, 
а в тому, що він весь час був та 
залишається із нами, по наших 
храмах. Скарб - не чаша, а Той, хто є в 
ній, хто її освячує.

І я відчув радість, перебуваючи тієї 
неділі перед Святими Тайнами в 
часі Суплікації,  від усвідомлення, 
що з кожним новим днем, Господь 
продовжує відкривати нам свою 
любов. Слава Тобі, Сину Божий, що 
живиш нас плоттю і кров’ю Своєю, 
співаємо Тобі: Алилуя!

Слово редактора
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ПАПА: МОЛИТВА – ЦЕ НЕ ЛЕГКА 
ПРОГУЛЯНКА, АЛЕ НАПОЛЕГЛИВА БОРОТЬБА

Молитві як боротьбі була при-
свячена чергова загальна ау-

дієнція, яка вперше після піврічної 
перерви відбулася за участі про-
чан.

«Християнська молитва, як і 
все християнське життя, не є 
“прогулянкою”. Жоден з великих 
молільників, яких зустрічаємо в Біблії 
та в історії Церкви, не мав “зручної” 
молитви», – із цього ствердження 
Папа Франциск розпочав свою 
катехизу з нагоди загальної 
аудієнції, що в середу, 12 травня 
2021 р., відбулася на внутрішньому 
подвір’ї Апостольського палацу у 
Ватикані. Але на початку він не міг 
не поділитися радістю з приводу 
того, що знову, після піврічної 
перерви, подія відповідала своїй 
назві «аудієнція», адже відбулася за 
участі вірних, «бо не є приємним 
промовляти до телекамери». «Я 
дуже радий бачити кожного з вас», 
– сказав він, дякуючи за присутність 
і попросивши переказувати всім, 
що він молиться за всіх і просить 
молитися за нього.  

Радість і труднощі
Як зазначив Папа, молитва 

приносить великий мир, «але шляхом 

внутрішньої боротьби, іноді й важкої», 
що може тривати значні періоди 
життя. Молитися не є легко, і тому 
«втікаємо від молитви», бо щоразу, 
коли хочемо це чинити, «відразу 
на думку спадають багато інших 
занять, які в цю хвилину здаються 
важливішими та нагальнішими». І 
майже завжди, відклавши молитву, 
помічаємо, що «ці справи не були 
настільки суттєвими», що, можливо, 
ми навіть і «змарнували час».

«Всі Божі мужі та жінки діляться 
не лише радістю молитви, але також 
і незручностями та труднощами, 
які вона може викликати: в деякі 
хвилини втримати віру під час 
періодів і способів молитви є 
важкою боротьбою. Деякі святі 
провадили цю боротьбу протягом 
років, не відчуваючи жодного смаку 
молитви, не відчуваючи її корисності. 
Мовчання, молитва, зосередження – 
це важкі вправи, й людська природа, 
іноді, бунтує. Віддаємо перевагу тому, 
аби перебувати в будь-якій іншій 
частині світу, але не там, у тій лавці в 
храмі на молитві. Хто хоче молитися, 
повинен пам’ятати, що віра не є 
легкою справою та, іноді, проходить 
через майже повну пітьму, без 

орієнтирів», – підкреслив Святіший 
Отець.

Неприятелі молитви
Наступник святого Петра вказав 

на те, що в Катехизмі Католицької 
Церкви знайдемо перелік 
«неприятелів молитви». Хтось 
сумнівається у тому, що вона «дійсно 
досягає Всемогутнього», мовляв: 
«Чому Бог мовчить?». Дехто вважає, 
що молитва є «чисто психологічною 
дією», що може й корисна, але не 
необхідна, що її можна практикувати 
навіть не бувши віруючими. Однак, 
«найгірші вороги» молитви, за його 
словами, «перебувають всередині 
нас». Катехизм про них говорить 
так: «знеохота від усвідомлення 
нашої черствості; смуток від того, 
що ми не все віддали Господеві, 
маючи “великі маєтки” (пор. Мр 
10,22); розчарування, тому що ми не 
були вислухані так, як ми самі того 
хотіли; наша зранена гординя, яка 
міцніє через наше почуття негідності 
тому, що ми грішні; неправильне 
сприйняття безкорисливості 
молитви».

Досвід боротьби
Що ж робити в період спокуси, 

коли здається, що все похитнулося? 
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Голос Церкви

Святіший Отець нагадав, що 
переглядаючи історію духовності, 
відразу побачимо, як духовні вчителі 
добре усвідомлювали описану вище 
ситуацію. Й кожен з них зробив свій 
внесок, запропонував певні поради, 
які не є «теоріями, що зродилися за 
робочим столом», але «порадами, 
народженими на основі досвіду, які 
показують важливість того, щоби 
боротися та залишатися витривалими 
в молитві». Наприклад, «Духовні 
вправи» святого Ігнатія Лойоли 

є «книжкою великої мудрості», 
яка вчить «наводити порядок в 
своєму житті». Він дає зрозуміти, 
що «християнське покликання – це 
боротьба, рішення стояти лише під 
стягом Ісуса Христа, а не під прапором 
диявола, стараючись чинити добро 
навіть і тоді, коли це стає важко».

Ми не самотні в боротьбі
«У періоди випробування варто 

пам’ятати, що ми не самі, що хтось 
перебуває поруч із нами та захищає 
нас», – сказав Папа, розповівши 

також про випадок, описаний у 
житті святого Антонія Великого, 
основоположника монашества 
в Єгипті, коли після важкого 
випробування віри, переживши 
серйозну внутрішню кризу, він 
запитував Ісуса: «Де ж Ти був? Чому 
Ти не прийшов, аби покласти край 
моїм стражданням?». А Ісус відповів: 
«Антонію, я був там. Але чекав, щоб 
ти почав боротися».

«Боротися в молитві. Молитва часто 
є боротьбою», – сказав Святіший 
Отець, розповівши про випадок, 
який стався в його рідній дієцезії, 
коли один робітник, дізнавшись 
від лікарів про те, що його хвора 
донечка не переживе чергову ніч, 
подався після роботи до санктуарію в 
Лухані, який вже був зачинений, тож 
він перед дверима цілу ніч молився, 
а повернувшись вранці до Буенос-
Айреса, довідався про несподіване 
оздоровлення дитини. Він «боровся 
у молитві» та отримав від Богородиці 
благодать, про яку просив. «Я бачив 
це: молитва чинить чуда, бо вона 
досягає до центру ніжності Бога, 
Який любить нас як батько», – додав 
Папа, і, підсумовуючи, зазначив, що 
коли в певні періоди ми неспроможні 
відчути Божу присутність, це 
станеться в майбутньому, й 
оглядаючись наприкінці життя назад, 
зможемо сказати: «Я думав, що я був 
самотній, але це було не так: зі мною 
був Ісус».
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«ТИ ЗДОЛАЄШ ЦЕЙ ПЕРЕВАЛ!» – БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ 
ПОДІЛИВСЯ В СОЦМЕРЕЖАХ ЦІКАВОЮ ІСТОРІЄЮ З ЖИТТЯ

Блаженніший Святослав, Отець 
і Глава УГКЦ, розповів у со-

ціальній мережі «Інстаграм» моти-
ваційну історію з власного життя, 
що трапилася з ним – тоді ще мо-
лодим священником – під час по-
дорожі до США. Ось ця історія.

Молодим священником я вирішив 
поглибити свої знання з англійської 
і користав з нагод, які пропонувала 
Львівська богословська академія, зо-
крема літньої англомовної школи в 
Карпатах. Одного року я навіть був її 
директором. Нашими викладачами 
були носії мови. Одна з них, Тереза 
Андерсен, запросила мене навідатися 
до її родини в Форт-Коллінс у штаті 
Колорадо.

Будучи там,  ми поїхали її авто-

мобілем подивитися на Великий ка-
ньйон.

Назад верталися в п’ятницю ввечері 
(знаменита американська «Friday 
night»), а літак додому - наступного 
дня. І раптом на дорозі бачимо знак, 
що на перевалі сніг, і лише автомобілі 
з певного типу шинами чи з ланцю-
гами можуть проїхати. Ми поїхали 
шукати ланцюги і навіть їх купили. 
Темніє, намагаємося накласти ці лан-
цюги, але з кожною хвилиною надії 
дедалі менше.

Під’їжджає шериф. Ми йому пояс-
нюємо, що відбувається. Він телефо-
нує на перевал і повідомляє нас, що 
через дві години перевал закриють і 
з ланцюгами ми не встигнемо. Надія 
зникає...

Далі відбувся діалог, який я пам’я-
таю досі:

– Я погляну на ваші шини. Чи є на 
них літери M+S (mud and snow)?

– Є!
– Та це ж добрі колеса! Ви встигаєте!
Ми швиденько зняли ланцюги і 

помчали на перевал. Дорогою Тереза 
розплакалася: «Як же важливо, щоб 
хтось у житті тобі сказав: твої колеса 
підходять!».

Ми маємо не шерифа, а самого Бога, 
який під’їжджає до нас, розгублених, 
серед наших щоденних проблем та 
викликів і каже: «Ти здолаєш цей пе-
ревал!».
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Історія Центру паломника

Продовжуємо знайомити Вас 
з цікавими місцями, які є в 

нашому Центрі паломника «Си-
меон Лукач». Сьогодні пропонує-
мо Вашій увазі короткий нарис з 
історії та діяльності храму св. апо-
столів Петра і Павла (Красна). 

Перший камінь під будівництво хра-
му було закладено в 2002 році, а вже 
12 липня 2006 року –освятили нову 
муровану церковну споруду вірних 
греко-католицького обряду. З 2011 
року парохом на парафії є о. Ярослав 
Середюк. 

Великою цінністю церкви є ікона о. 
Симеона Лукача, виконана майстром 

Оленою Кондратів на прохання па-
рафіян церкви у 2011 році. Ця ікона 
об’єднала оселі та цілі родини під час 
молитовного почитання священно-
мученика протягом всього 2013 року 
Божого. 

При церкві діють молитовні спіль-
ноти «Матері Божої Неустанної по-
мочі», апостольства «Маргаритка» та 
«Доброї Смерті», спільнота «Матері в 
молитві». 

13 січня 2012 року, в переддень ве-
ликого празника Найменування Го-
споднього, до храму свв. апостолів 
Петра і Павла, було урочисто пере-
несено часточку мощей блаженного 

священномученика Симеона Лукача 
із Архікатедрального собору, що в 
Івано-Франківську, для прилюдного 
вшанування у рідне село. 

У 2017 році на подвір’ї храму розпо-
чато будівництво музею «Блаженного 
Священномученика Симеона Лукача 
та підпільної УГКЦ». 

29 квітня 2018 року Блаженніший 
Патріарх Святослав, Отець і Глава 
УГКЦ, взяв участь у святкуванні з на-
годи 125-річчя від дня народження 
блаженного священномученика Си-
меона Лукача. Також відбулося освя-
чення і відкриття музею.

ЦЕРКВА СВ. АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА 
(КРАСНА)

Д
ж

ер
ел

о:
 s

vm
lu

ka
ch

or
g.

ua



10

Новини паломницького центру

Нічні чування – час для мо-
литви у тиші та спокої. Вони 

по-особливому сприймаються, 
коли відбуваються саме в Страсний 
Тиждень, коли кожен з нас покли-
каний розділити Христові страж-
дання, щоби разом з Ним вийти на 
Голгофу та дійти до світлого Вос-
кресіння. 

В ніч з 28 на 29 квітня, в Центрі па-
ломника «Симеон Лукач», що в с. 
Старуня Богородчанського району, 
відбулися нічні молитовні чування. 
Як і раніше, вони пройшли в режимі 
онлайн. 

Однак бажання помолитися та при-
ступити до Святого Таїнства Покаян-
ня зібрало чимало прочан, які при-
були з різних куточків Прикарпаття. 
Зважаючи на добру погоду, більшість 
із них перебувала на вулиці. 

Однією з особливостей чувань ста-
ла музично-поетична композиція 
«Страждальна Мати» («Stabat Mater») 
Антоніо Вівальді у виконанні струн-
ного ансамблю “Quattro Corde” Іва-
но-Франківської обласної філармонії. 
Кожен мав нагоду насолодитися ро-
зважаннями та послухати відмінне 
виконання твору світового рівня. 

Опісля розпочалася традиційна мо-

литовна програма. Спершу проповід-
ник чувань – о. Ігор Посоленик, свя-
щенник Місійного Відділу Бучацької 
Єпархії та сотрудник парафії Святих 
Новомучеників і Блаженних Україн-
ського Народу м. Чортків, Тернопіль-
ської обл., виголосив свою вступну 
науку. 

Опісля Синкел у справах мирян Іва-
но-Франківської Архієпархії прот. 
Андрій Чорненко молився молебень 
до блаженного Симеона Лукача, по 
закінченні якого душпастирі провели 
молитви на оздоровлення. 

Далі отець-проповідник виголосив 
другу науку, в якій роздумував про 
сумлінне виконання своїх обов’язків, 
даючи конкретні поради для доброго 
християнського життя. 

Опісля, згідно програми чувань від-
булася молитва Хресної Дороги, під 
час якої вірні мали нагоду роздуму-
вати над хресним шляхом, муками 
і розп‘яттям нашого Божественного 
Спасителя. Прекрасні тексти розва-
жання спонукали численних вірних 
до призадуми над власним життям та 
покаяння. 

Після пройденого Хресного шляху 
всі повернулися до місцевої святині 
святих апостолів Петра і Павла, де 

розпочалася Божественна Літургія 
Передосвячених Дарів. Протягом 
цілого вечора кожен охочий міг при-
ступити до Святого Таїнства Покаян-
ня.
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Новини паломницького центру

У понеділок, 10 травня, в Центрі 
паломника «Симеон Лукач», 

що в с. Старуня, розпочалися оз-
доблювальні роботи на XIV стації 
Хресної дороги. Під пильним на-
глядом автора мозаїки о. Євгена 
Андрухіва, майстри працюють над 
оздобленням символічного гробу 
Господнього.

За словами о. Євгена, кожен, хто 
буде дивитися на цю мозаїку, зможе 
наочно побачити сцену похорону на-

шого Спасителя, яку описав апостол 
та євангелист Йоан.

«Всю композицію можна умовно 
поділити на дві частини – горішню та 
долішню. Весь софіт буде представля-
ти Небо. Тут ви побачите ангелів на 
золотому тлі. Всього їх буде дев’ять. 
Вони презентують ангельські хори», – 
пояснює автор.

Знизу буде зображена сцена покла-
дення Христа в гріб.

«Ісус Христос тут є по центру. Спра-

ва від нього буде зображений Йосиф 
з Ариматеї, апостол Іван Богослов і 
Никодим. Зліва – жінки мироносиці: 
Марія Магдалина, Марія, мати Якова 
та Саломія. Таким чином вся компо-
зиція стане наочним зображенням 
Євангелія від Йоана», – каже о. Євген 
Андрухів.

Роботи триватимуть орієнтовно три 
тижні.

Просимо всіх про молитву за наших 
майстрів!
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В ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА «СИМЕОН ЛУКАЧ» ТРИВАЮТЬ 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ НА XIV СТАЦІЇ ХРЕСНОЇ ДОРОГИ
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Новини паломницького центру

Щороку, у другу неділю трав-
ня, українці відзначають 

величний та радісний день: День 
Матері. Безумовно, що це свято 
– найзворушливіше й найкрасиві-
ше, бо вшановує найдорожчу для 
кожної людини особу – Маму. Бо 
вона саме та, хто все зрозуміє, все 
простить, все забуде. Бо вона – саме 
та, хто завжди буде виглядати біля 
воріт, буде чекати, жаліти, самовід-
дано й жертвенно любити, щиро 
й смиренно просити у Господа до-
брої долі й щасливого життя для 
своїх дітей. 

В цей святковий та радісний день 
преосвященний владика Василій Іва-
сюк очолив Архієрейську Літургію у 
співслужінні з духовенством, в Центрі 
паломника «Симеон Лукач», в селі 
Старуня. 

Владика Василій у своїй проповіді 
наголосив на великій та святій місії 
кожної матері: «Цієї неділі святкуємо 
день Матері. Доля жінки завжди хви-
лює суспільство. Вона тяжко ранить 
душу людини. 

У поемі «Наймичка», яку Шевчен-
ко написав 1845 року, розповідається 
про долю жінки Ганни – матері, яка 
не в змозі виростити дитя. Вона під-
кидає сина багатим бездітним людям, 

а сама йде до них наймичкою. Ганна 
хоче бути біля своєї дитини, не маю-
чи можливості сказати, що вона його 
мати… 

Серце болить, коли Ганна відмовила-
ся бути за матір Маркові на весіллі, бо 
це для неї було нестерпно. Вона була 
доброю жінкою, бо любила не тільки 
Марка, а також його дружину і дітей. 

Останні рядки поеми не можна слу-
хати без сліз. Усе життя, мріючи сказа-
ти Маркові, що вона його матір, в кінці 
поеми лише перед самою смертю Ган-
на відкриває таємницю синові… 

Сльози навертаються на очі від захо-
плення образом Ганни, її великим лю-
блячим серцем. Маркові дуже пота-
ланило. Бо й сьогодні, на жаль, є діти, 
які ніколи не дізнаються такої сили 
материнської любові. Ганна – мати-по-
критка, кріпачка, знайшла вихід для 
себе, для своєї дитини. Чому ж сьогод-
ні є матері, які відмовляються від своїх 
дітей? Чого ж бракує цим матерям? Їм 
бракує вміння любити, бракує мате-
ринської любові». 

Цього чудового дня диякон Дмитро 
Щербатий отримав ієрейські свячення. 
Хоча «Його мама свого часу відійшла 
до Господа, але дивиться з радістю на 
свого сина з неба, і тішиться ним», – та-
кими словами підбадьорював новови-

свяченого ієрея Дмитра преосвящен-
ний Владика Василій. Ми ж бажаємо 
отцеві Дмитру плідної праці на Хри-
стовій ниві, безмежних Божих ласк та 
щедрих дарів Святого Духа. Многих та 
благих літ, дорогий отче. 

По закінченні Архієрейської Бо-
жественної Літургії молільники по-
молилися Молебень до Богородиці 
та відбулось освячення води. Опісля 
Владика Василій уділив матерям своє 
Архієрейське благословення, бажаю-
чи їм міцного здоров’я, сил та наснаги 
виховувати своїх дітей у дусі християн-
ських чеснот.
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В ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА “СИМЕОН ЛУКАЧ” 
ВІДБУЛАСЯ ПРОЩА З НАГОДИ ДНЯ МАТЕРІ
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Це цікаво

ЧЕРВЕНЬ – МІСЯЦЬ БОЖОЇ ЛЮБОВІ

Як у травні вся Церква  – духо-
венство і вірні – молиться особ-

ливим способом до Пресвятої Бого-
родиці через так звані «маївки», так 
у місяці червні Церква присвячує 
велику увагу молитвам до Христа 
Чоловіколюбця, молячись молебні 
до Серця Христового. В травні вся 
Церква співала «Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас!», а в червні наші 
храми наповнені співом «О Пресвя-
теє Серце Ісуса, помилуй нас!». 

Любов Бога Творця до людини-со-
творіння – це основна ниточка всього 
об’явлення – Бог себе об’являє людині, 
щоб людина змогла зрозуміти най-
більш важливу життєву істину – без 
Бога і Його любові нормально лю-
дина прожити життя неспроможна. 
Вже сам факт існування-сотворення 
людини є виявом Божої любові, але 
якщо людина своєю свобідною волею 
не вибере жити з Богом – у неї не буде 
ані доброго теперішнього життя, ані 
надії на щасливу вічність. І так, як ди-
тина для свого нормального розвитку 
потребує знати і відчувати батьківську 
і материнську любов, подібно і кож-
на людина, щоби смакувати життя і 
тішитися ним, потребує знати і від-
чувати, що вона є люблена Господом 
Богом.

Апостол Йоан Богослов дуже гарно 
пояснює ці речі і в Євангелії і в послан-
ні:«Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єди-
нородний Син, що в Отцевому лоні, 
- той об’явив» (Ів 1,18) «Бога ніхто ніко-
ли не бачив. Коли ми любимо один 
одного, то Бог у нас перебуває, і його 
любов у нас досконала. Що ми перебу-
ваємо в ньому, і він у нас, ми пізнаємо 
з того, що він дав нам від Духа свого. 
І ми бачили і свідчимо, що Отець по-
слав Сина - Спаса світу. Хто визнає, що 
Ісус - Син Божий, Бог у тому перебу-
ває, і він у Бозі. Ми пізнали й увірува-
ли в ту любов, яку Бог до нас має. Бог 
є любов, і хто перебуває в любові, той 
перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньо-
му... Ми любимо, бо він перший по-
любив нас» (І Ів 4, 12-19).

Оцю Божу любов або вияв Божої 
Любові в історії спасіння іконописці 
та художники зображали по-різному. 
Сьогодні хочу розказати Вам, дорогі 
вірні, про такий гарний Образ Христа 
Чоловіколюбця – Серця Христового, 
що своєю історією сягає ще 1878 року 
і дуже тісно пов’язаний з іменем Пра-
ведного Митрополита Андрея Шепти-
цького. Віднедавна відомий вірним 
нашої Церкви, оскільки був відрестав-
рований і знову виставлений для по-
читання.

Образ первісно знаходився у храмі 
Пресвятої Трійці, поряд з родинним 
селом Шептицьких – Прилбичі, у с. 
Брухналь (нині Тарновиця) Яворівсь-
кого р-ну Львівської області, де у 
серпні 1865 року був охрещений Ро-
ман-Марія-Александр Шептицький — 
майбутній Митрополит Андрей. Цей 
образ намальований матір’ю Слуги 
Божого Митрополита Андрея – Со-
фією Фредро, який вона подарувала 
Синові 17 січня 1901 року, коли він став 
Митрополитом.

Від початку на образі було зображе-
но Найсвятіше Серце Христове. Однак 
після 1946 року, достеменно невідомо, 
з яких причин, художники замалю-
вали серце, зображене на іконі і на-
томість намалювали на руках у Ісуса 
ягня. Таким чином образ отримав на-
зву Христос Пастир. Після реставрації 
2012 року ікону повернули до первіс-
ного вигляду і тепер назвали як образ 
Христа Чоловіколюбця.

Софія Фредро-Шептицька намалю-
вала образ «Найсвятіше Серце Хри-
стове» у 1878 році, після народження 
її сьомого і останнього сина – Леона, 
наймолодшого брата митрополита 
Андрея. Ікону вона тоді подарувала 
у храм Пресвятої Трійці в селі Брух-
наль, що межувало із Прилбачами, 
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Погляд
де розташовувалась графська садиба 
Шептицьких. У цьому костелі хре-
стили всіх дітей Шептицьких, у тому 
числі і Романа, майбутнього 
митрополита Андрея. Ікону 
Митрополит Андрей тримав 
зі собою у митрополичих па-
латах на Святоюрській горі, де 
образ зберігався до 1946 року, 
до часу ліквідації Української 
Греко-Католицької Церкви.

Тому, дорогі брати і сестри 
у Христі. І ми, кожного разу, 
коли молимося, коли йдемо 
до храму, коли споглядаємо 
ікони і образи Ісуса Христа, 
Богородиці, святих, коли в 
нашому серці зароджуються 
святі і добрі думки і почуття, 
коли приступаємо до Святих 
таїнств і, зокрема, таїнства 
Пресвятої Євхаристії – пам’я-
таймо – це все є плодом Божої 
любові, яка перебуває в нас, а 
не є нашою заслугою. Свято 
Божої любові чи почитання 
Серця Христового було вста-
новлене у 1765 році Папою 

Климентієм ХІІІ на основі приватних 
об’явлень Ісуса Христа французькій 
монахині, нині святій, Маргареті Аля-

кок. Ісус Христос, показуючи їй зране-
не Серце, до неї промовив: «Ось Серце, 
що так дуже полюбило людей і нічого 

не щадило, а навіть себе вичер-
пало й винищило, щоб тільки 
показати їм свою любов. А 
як відплату за те дізнаюся від 
них тільки невдячність через їх 
брак пошани і їхні святокрад-
ства, через холод і погорду, що 
їх вони оказують мені у Пре-
святій Тайні Любові».

Сьогодні і Христос про-
мовляє до кожної побожної 
української душі: «Як Отець 
полюбив Мене, так і Я полю-
бив вас. Перебувайте в любові 
Моїй! Якщо будете ви збері-
гати Мої заповіді, то в любові 
Моїй перебуватимете, як і Я 
зберіг Заповіді Свого Отця, і 
перебуваю в любові Його. Це Я 
вам говорив, щоб радість Моя 
була в вас, і щоб повна була 
ваша радість!» (Ів 15,9-11).

Хвала Тобі, Серце Христове,
Відвічная Божа любове,
Честь Тобі і хвала!
У Тобі радість серця мого,   
Терпіло Ти за мене много,    
Велика страсть Твоя була.      

О, серця мого Серце ясне,
Ти з болю краялось нещасне,
Тепер Тебе благаю я:
Зігрій Ти нині серце в мене,    
Нехай не буде так студене.     
Це просьба і мольба моя.      

Зранене Христе Серце у Тебе,
Я Тебе молю в час потреби.
Прийми також серце моє,
І так зрани його стрілою,       
Як і Твоє в час упокою,         
Зранило гостре копіє.           

На груди Твої я дивлюся,
О, нахились, нехай нап’юся
З криниці ласк і любові.
Схились до мене милостиво,      
Душі голодній дай поживу,       
Мене цілого обнови.             

О, Серце! Яви міць Свого чару,
Яви силу Твойого жару,
Що нищить всяку сквернь до тла:
Нехай любов Твоя могуча         
Прийде на грішників, як туча,  
Нехай здержить їх всіх від зла. 

Тебе прошу ще я щиренько:
Постав моє серце близенько,
При собі захист йому дай.
Йому там буде любо, мирно,     
Там зрадіє воно безмірно,       
Бо там для нього буде рай. 

ХВАЛА ТОБІ, СЕРЦЕ ХРИСТОВЕ
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Корисно знати
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ПОРУШУВАТИ ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ — ГРІХ?

За всю історію людей на землі, 
вони постійно подорожували. 

Для багатьох дорога стала навіть 
другим домом. 

Сьогодні такі подорожі немало змі-
нилися. Якщо колись люди тільки хо-
дили пішки чи їздили верхи, то тепер 
є різні види транспорту, які зробили 
простішими й доступнішими пересу-
вання людей. 

Коли по всій землі було розроблено 
безліч різних доріг і потім винайдено 
автомобіль, з’явилася потреба у пра-
вилах руху на дорогах. Спершу ці пра-
вила були примітивними, та з часом 
ставали дедалі досконалішими. 

Перша зареєстрована в історії до-
рожньо-транспортна пригода стала-
ся 30 березня 1896 року в Нью-Йорку. 
Електромобіль Генрі Уелса зіткнувся з 
велосипедом Евеліна Томаса, який від-
бувся переламом ноги. 

Церква від свого заснування стоїть 
на захисті людського життя і постійно 
закликає людину прагнути доскона-
лості. Вона ніколи не засуджує саму 
людину, але вчинки, які та робить. 
Церква у нас незалежна від держави, а 
держава — від Церкви. Проте є справи, 
в яких Церква і держава повинні спі-
впрацювати, тому між ними має бути 
порозуміння і згода. Однією з таких 
спільних справ на сьогодні є безпека 
дорожнього руху. Держава подає Пра-
вила дорожнього руху та контролює їх 
виконання, а місія Церкви — це також 
учити людей поважати ці правила й 
дотримуватися їх. 

Певна справа, що недбальство авто-

мобілістів, мотоциклістів, велосипе-
дистів (як і пішоходів) не ґрунтують-
ся на прагненні фатальних наслідків! 
Намірами учасників ДТП не є заподія-
ти шкоду життю та майну інших осіб. 
Однак оскільки ці наслідки є результа-
том свідомих дій, можна справедливо 
говорити про моральну відповідаль-
ність. 

Моральна відповідальність учасників 
дорожнього руху — водіїв і пішоходів 
— походить від зобов’язання поважати 
П’яту і Сьому заповіді: «Не вбий» і «Не 
вкради». Це найсерйозніші гріхи про-
ти людського життя. Християни добре 
знають, що вбивство є гріхом, який 
кличе про помсту до Неба; тому на-
віть нагода до такого важкого гріха вже 
також є гріхом. Ці дві заповіді вимага-
ють поваги до фізичного і психічного 
благополуччя — свого та інших лю-
дей. Можна відібрати людині життя, а 
можна відібрати в неї спокій, мир, що 
потім призведе до різних захворювань 
(до прикладу, через шкоду для нерво-
вої системи можуть виникати певні 
захворювання). Недбале і неуважне 
ставлення — це акти, скеровані як-
раз проти П’ятої та Сьомої заповідей, 
тому порушення Правил дорожнього 
руху набирає в цей момент ще більшої 
моральної серйозності. Божа Заповідь 
«не вбий» стосується не самого лише 
вбивства: вона засуджує усякі дії, які 
можуть призвести до травм чи каліцтв. 
Це стосується також і будь-яких збит-
ків, завданих майну людини.   

Під моральний закон підпадають усі 
ті, хто без серйозних підстав відмо-

вився допомагати людям в небезпеці. 
Крім того, Катехизм Католицької 
Церкви вчить, що «чеснота помірко-
ваності розпоряджається нами, щоб 
уникнути всякого роду надлишок 
зловживання їжею, алкоголем, тютю-
ном або медициною». Люди, які зай-
маються пияцвом або швидко їздять, 
— матимуть серйозну провину, поста-
вивши під загрозу свою і чужу безпеку 
на дорозі. 

Моральну відповідальність несуть 
також ті водії, які психологічно й фі-
зично не готові сідати за кермо авто-
мобіля. Якщо такі водії мають постійні 
проблеми зі своїм недобрим станом 
здоров’я, то повинні взагалі відмови-
тися від водіння. Такий учинок буде 
морально правильним. 

Щороку в світі тільки внаслідок до-
рожньо-транспортних пригод гинуть 
і зазнають травм понад 50 мільйонів 
чоловік. Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я свідчить, що на долю ДТП 
припадає понад 30% смертних випад-
ків. Масштаби дорожньо-транспорт-
них пригод це загроза цілій світовій 
безпеці! 

Майже ніхто з порушників ніколи не 
сповідається за порушення Правил до-
рожнього руху. Вони не вважають це 
гріхом! Але потрібно знати, що будь-я-
ке порушення, навіть найменше, пі-
шоходом чи водієм, є гріхом, бо несе 
в собі загрозу життю та здоров’ю лю-
дини. Що менше ми порушуватимемо 
правила дорожнього руху і що більше 
будемо вчити інших дотримуватися їх, 
то безпечніший буде рух на дорозі.
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Притча

ЖІНКА БІЛЯ НЕБЕСНОЇ БРАМИ

Після багатьох років життя 
пройшла жінка до брами раю. 

Зустрів її святий апостол Петро і 
каже:

– Ну що, дитино, розповідай, що 
доброго зробила на землі. Скажеш 
про найбільше добре діло – брама 
раю одразу відчиниться.

І почала жінка розповідати:
– Ходила церкви, молилася за ба-

гатьох людей, народила і виховала 
дітей, допомагала виховувати внуків 
і правнуків, допомагала багатьом 
людям….

Але небесні ворота все ще не відчи-
нялася.

– Чи ти чогось ще не забула? – каже 
святий Петро.

– А, ну хіба що те, що була вірною 
дружиною своєму чоловікові.

Як тільки це сказала – брама раю 
одразу відчинилася. А святий Петро 
і каже:

– Що ж ти одразу не сказала, що ти 
мучениця.

Чоловіки, як багато жінок, увійдуть 
до неба лише тому що були вірними 
дружинами своїм чоловікам…
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Сиділа в клітці пташка, і от, від-
крили їй дверцята, покликали 

назовні: шлях вільний, лети пташко! 
Але пташка забилася в куток і за-
думалася: «Тут у мене зернятка є, і 
завжди тепло, та й клітка захищає. А 
як там, на волі, без неї жити? Може 
яструб розірвати, або мисливець за-
ради забави підстрелити – краще тут 
залишуся! »

Тільки так подумала, глядь: кіт 
просунув лапу в клітку, ось-ось схо-
пить! Рвонулася пташка і вилетіла 
з клітки. – «Гаразд, – сказала собі 
пташка, – головне, від кота врятува-
лася, все-таки нічого немає краще за 
волю!»

Кому дорога сита клітка, а кому – 
несита воля.

А для тебе що?

ПТАШКА І КІТ

впасти в гріх – це людське; Сповідь
жити в гріху – це від диявола;

каятись і підніматись з гріха – це від 
Бога.

Ходив послушник (кандидат 
у монашество) на сповідь до 

старця-духівника. А коли повертав-
ся від нього, усі дивувались: очі ясні, 
обличчя світле, радісне. Попросять 
його допомогти, відповідає: «Бла-
гословіть!» Підкажуть йому що-не-
будь, кланяється: «Вибачте!» І мона-
хи раділи, дивлячись на нього.

Але через деякий час стали помі-
чати в послушника зміни: погляд 
похмурий, спідлоба, обличчя темне, 
похмуре. Попросять його допомог-

ти, відповідає: «Ніколи!» Підкажуть 
йому що-небудь, відвертається: «Не 
ваша справа!» – «А в чому справа? 
– Запитують ченці. – Може, що тра-
пилося? Ти скажи, допоможемо … » 
– « Нічого не сталося … » – бурчить 
послушник.

А один досвідчений монах заува-
жив: «Не ламайте собі голови, отці! 
Хіба не знаєте: хто на сповідь не хо-
дить, того чорт водить! »

Сказав старий чернець: «Коли по-
слушник сповідається Старцю, його 
розум подібний до чистого джерела, 
а коли замикається в собі – подібний 
смердючому болоту».

СПОВІДЬ
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Істотні зміни відбулися в 
Київській митрополії у зв’язку 

з поступовим розпадом держави 
на удільні князівства та гострою 
боротьбою за «київську спадщи-
ну» численних спадкоємців роду 
Рюриковичів, а після ординської 
навали (1240 р.) — і правителів 
сусідніх держав. За цих обставин 
Церква залишалася практично 
єдиною суспільною інституцією 
давньої Русі в умовах її дезінтегра-
ції та втрати політичної незалеж-
ності. Вона сприяла збереженню 
традиційної культури та форму-
ванню модерної етнонаціональ-
ної спільноти на українських зем-
лях, що відіграло важливу роль 
у боротьбі проти поглинання їх 
іншими народами протягом кіль-
кох наступних століть.

Берестейська унія (1596)
Занепад давньоруської держави 

під натискои орди та перехід у XIV 
столітті значної частини її земель під 
владу польських і литовських прави-
телів призвели до переміщення осід-
ку Київської митрополії та спроб її 
поділу. Водночас, перебуваючи на 
пограниччі європейського Сходу і 
Заходу, руська церковна еліта неод-
норазово робила кроки до віднов-
лення християнської єдності. Руські 
ієрархи були учасниками соборів 
Латинської Церкви в Ліоні (1245 р.) 

та Констанці (1418 р.). Галицько-во-
линський князь Данило Романович 
(1238–1264 рр.), шукаючи підтримки 
в боротьбі проти орди, уклав угоду 
з Римським престолом і 1253 року 
отримав від Папи Інокентія IV ко-
ролівську корону.

Доволі позитивно була сприйнята 
на українських і білоруських зем-
лях Флорентійська унія між Римом 
і Константинополем 1439 року. Од-
ним із творців її був Київський ми-
трополит Ісидор. Папа підніс його 
до гідності кардинала й призначив 
легатом до Польщі, Литви та Мо-
сковського князівства. Флорентійсь-
ка угода, однак, не була сприйнята 
в московській частині митрополії. У 
1448 році Московська Церква оста-
точно відокремилася від Київської, 
самочинно проголосивши автоке-
фалію, яка була визнана Константи-
нополем лише через 141 рік (1589-
го). У Речі Посполитій у XVI столітті 
Латинська Церква, будучи, по суті, 
державною релігією, отримувала 
особливу підтримку з боку органів 
влади, а вірні східного обряду нерід-
ко зазнавали дискримінації та були 
обмежені в правах. Однак і західне 
християнство в той час пережило чи 
не найбільшу кризу у своїй історії, 
спричинену Реформацією. Проте-
стантські ідеї з Німеччини почали 
стрімко поширюватися в Литві та 

Польщі. Київська митрополія, що 
залишилася під канонічною юрис-
дикцією Константинополя, не могла 
одержати належної підтримки від 
матірної Церкви, яка після завою-
вання Візантії османами в 1453 році 
сама переживала тяжкі часи. Тому 
ієрархи митрополії почали шукати 
інших, більш ефективних шляхів по-
долання внутрішньої кризи та зов-
нішніх загроз. Руський єпископат 
наприкінці XVI століття прийняв си-
нодальне рішення перейти під опіку 
та захист Римського Апостольського 
престолу. Так, було укладено Бере-
стейський унійний акт 1596 року, 
який ознаменував відновлення со-
причасної єдності Київської Церкви 
з Латинською.

Архітектори церковного поро-
зуміння мали на меті не лише збе-
регти традиційний церковний 
устрій, східний (візантійський) об-
ряд, а й протистояти асиміляції 
українців та білорусів чи переходові 
на римо-католицизм. У підготовчий 
період у середовищі руської церков-
ної і світської еліти розглядали два 
проекти об’єднання — «регіональна 
унія» та «універсальна унія». Пер-
ший, який підтримував польський 
король Сигізмунд ІІІ, передбачав 
об’єднання Київської митрополії як 
частини Константинопольського па-
тріархату з Апостольським престо-

Зі сторінок історії УГКЦ
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БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ (1596)
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ом. Другий, протагоністом якого 
виступав руський князь Костянтин 
Острозький, був спрямований на 
об’єднання з Римом усіх православ-
них патріархатів. Єпископи Київсь-
кої митрополії обрали перший про-
ект, який, на їхню думку, був більш 
реалістичний, та відрядили 23 груд-
ня 1595 року двох єпископів — Іпатія 
Потія та Кирила Терлецького — до 
Рима представити його папі Кли-
менту VIII. Відмінності в баченні 
шляхів об’єднання стали причиною 

того, що модель, утверджену на Со-
борі в 1596 році в Бересті, підтрима-
ли не всі ієрархи та вірні Київської 
митрополії, частина яких наполя-
гала на дотриманні канонічної при-
належності до Константинополь-
ського патріархату та перейшла у 
відверту опозицію до прихильників 
унії. Вони домоглися таємного ви-
свячення паралельної православ-
ної ієрархії (1620 р.), яке здійснив 
єрусалимський патріарх Феофан, а 
згодом — офіційного визнання вла-

дою Речі Посполитої конфесійного 
поділу Руської церкви на дві юрис-
дикції (1632 р.), що посилило проти-
стояння в українсько-білоруському 
суспільстві. Кульмінаційним мо-
ментом цього протистояння стало 
вбивство 1623 року у Вітебську поло-
цького архієпископа Йосафата Кун-
цевича (1580–1623 рр.), беатифікова-
ного в 1641 році Папою Урбаном VIII 
та канонізованого в 1867-му Пієм IX.

ДАЛІ БУДЕ..

Порадня

ПЕРШЕ ПРИЧАСТЯ ВАШОЇ ДИТИНИ: 
ЧОГО ВАРТО УНИКАТИ?

Підготовка до Першого Прича-
стя дитини та її переживання 

цього досвіду впливає на все її по-
дальше життя. 

Найважливіше у цей день — пер-
ша особиста зустріч дитини з Богом, 
унікальна близькість євхаристійного 
спілкування. Тому потрібно зробити 
все, щоби посилити цю зустріч, по-
легшити дитині споглядання Бога до, 
під час та після Меси Першого При-
частя.   

1. Одяг — не головне 
Мова не про те, щоб зовсім відмови-

тися від родинного святкування або 
ж поставитися до нього з чернечою 
аскетичністю. Йдеться про те, щоби 
святкування не набуло для вас біль-
шого значення, ніж саме Перше При-
частя. Ось чому краще приготувати 
просту їжу, що дозволить батькам 

залишатися спокійними і доступни-
ми для дитини, ніж організовувати 
виснажливу вечірку, що напружує і 
відволікає увагу. 

Для дівчаток запитання «що я одяг-
ну?» часто перетворюється на головну 
проблему, особливо якщо до Першо-
го Причастя вони приступають гру-
пою. Тому саме батьки зобов’язані 
допомогти їм поставити це запитан-
ня на відповідне місце. Хоча святко-
вий одяг і доречний для такої події, 
та він не повинен бути на першому 
місці. Наше власне ставлення до цих 
питань має великий вплив на ставлен-
ня наших дітей. Що спокійніше ми 
самі ставимося до вбрання, то менше 
значення воно матиме і для них; що 
менше ми судитимемо про людей на 
підставі їхньої зовнішності, то спра-
ведливіше і наші діти ставитимуться 

до оточення. 
2. А як щодо подарунків? 

Діти люблять отримувати подарун-
ки. А бабусі, дідусі, хресні батьки та 
інші родичі люблять їх дарувати. З 
одного боку, подарунки — це при-
родна частина свята, але з іншого — 
важко не дати подарункам посісти 
перше (або просто занадто важливе) 
місце у свідомості дитини.  

Отже, що робити? Це для себе вирі-
шує кожна сім’я окремо. Одна з мож-
ливостей — повна відсутність пода-
рунків, якщо дитина з цим повністю 
погоджується. Хорошим рішенням 
також можуть стати подарунки релі-
гійного характеру, бо в будь-якому 
разі відеоігри чи ляльки — це погана 
ідея для подарунка на честь Першого 
Причастя. Ми повинні дипломатично 
пояснити це нашим рідним та гостям. 
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Краще розчарувати дядька Андрія чи 
бабусю Марту, аніж зіпсувати духов-
не натхнення своїй дитині.   

3.Що далі? 
Дуже часто ми зосереджуємо всю 

увагу на підготовці до Першого При-
частя, не думаючи про те, що буде 
далі. Але ми потрібні своїй дитині 
й після Першого Причастя. По-пер-
ше, ми маємо заохотити її ходити на 
Месу щонеділі. По-друге, Причастя 
не повинне перетворитись на авто-
матичний та спонтанний процес («я 
ходжу на Месу, тому причащаюся си-
стематично і без питань»). Підготовка 
до нього має починатися заздалегідь: 
за день, або навіть тривати протягом 
усього тижня. Наприклад, під час 
сімейної молитви ми можемо заохо-
чувати близьких, щоби кожен із них 
по-своєму міркував про підготовку до 
наступного Причастя. 

По суті, ця підготовка — таємни-
ця, яка залишається між Богом і ди-

тиною. Але іноді корисно буде за-
пропонувати дитині самій докласти 
конкретних зусиль або чимось по-
жертвувати. Згадаймо також правило 
євхаристійного посту, яке вимагає, 
щоб кожна особа утримувалася від 
будь-якої їжі та напоїв (за винятком 
питної води і ліків) принаймні за го-
дину до Причастя. 

Це правило може здаватися суто 
формальним і позбавленим глибоко-
го змісту; саме тому чимало християн 
його просто ігнорують. Однак ті, хто 
користується ним на практиці, усві-
домлюють, що це цілком конкретний 
спосіб підготовки до Причастя, щоб 
не приймати його автоматично чи 
просто за звичкою. Підготовка тіла 
заохочує підготовку душі. Правило 
євхаристійного посту має гарний ви-
ховний вплив, тому було би шкода 
позбавити цього дитину, виправдо-
вуючи себе небажанням надмірно її 
навантажувати. 

Важливо, щоб дитина не приступа-
ла до Причастя просто «за звичкою», 
щоб вона старанно готувалася прий-
няти Ісуса, щоб її участь у Євхаристії 
підтримувалася регулярним Таїн-
ством Сповіді (раз на місяць — це 
чудовий темп), не перебувала у стані 
тяжкого гріха (не варто обманюватися 
тим, що діти здатні лише на «малень-
кі» гріхи: серйозність, із якою вони 
можуть відкидати любов, цілком про-
порційна їхній здатності любити, яка 
може бути дуже великою). Але разом 
із цим необхідно переконатися, що 
дитина не схильна до надмірної скру-
пульозності чи перфекціонізму: це 
перешкоджатиме їй приступати до 
Причастя через нібито її негідність. 
Євхаристія — це не заслуга; це — Бо-
жий дар для нас. Ісус прийшов не 
задля тих, хто чинить добро, а задля 
грішників, яких Він хоче спасти.

МОЛИТВА ЗА ПОХРЕСНИКІВ

Найсолодший Ісусе, Боже серця мого! Ти дарував мені дітей по плоті, 
Твої ж вони за душею; і мою, і їхні душі відкупив Ти своєю безцінною 

Кров’ю; заради Крові Твоєї Божественної молю Тебе, найсолодший мій Спа-
сителю: благодаттю своєю торкнися сердець дітей моїх (імена) і похресників 
моїх (імена), охорони їх страхом Твоїм Божественним, стримай від злих 
схильностей та звичок, спрямуй їх на світлий життєвий шлях до істини й 
добра, скрась життя їхнє всім добрим і спасительним, облаштуй  їхню  долю, 
як  сам  того  бажатимеш, і спаси душі їхні, керуючи їхніми долями. 

Господи Боже батьків і дідів наших! Дітям моїм (імена) і похресникам моїм 
(імена) дай серце праведне, щоб дотримувалися заповідей Твоїх, одкровень 
Твоїх і законів Твоїх, вірно виконуючи їх. Амінь.
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Від критики нікуди не дітися. 
Вона необхідна для розвит-

ку, формування та роботи над не-
доліками. Зробити комусь заува-
ження буває важко і неприємно. 
Як це зробити так, щоб нікого не 
образити? 

«Критика, як дощ, має бути такою 
делікатною, щоб дати розвиток лю-
дини, не руйнуючи її коріння», — ка-
зав американський сценарист Говард 
Кларк. Незалежно від того, з ким ви 
розмовляєте: зі співробітником, дру-
гом чи настоятелем, конструктивна 
критика — це один із найефективні-
ших способів побачити власні слаб-
кості й творчо змінити своє життя. Як 
це зробити з любов’ю та без зневаги 
до інших? Ось кілька золотих прин-
ципів.   

1.Розмова сам на сам 
Не одна неприємна справа могла 

би скінчитися мирно, якби вирішу-
валася приватно. Якщо ви хочете ко-
мусь зробити зауваження, зберігайте 
спокій і не виставляйте проблему на 
публічний суд. Дайте шанс і собі, й ін-
шій людині обговорити прикрі речі. 
Не нападайте на співрозмовника, до-
мовтеся про конкретний термін для 
особистої розмови.   

2.Виберіть відповідний час 
Намагайтеся не критикувати лю-

дину в чиїйсь присутності. Також не 
найкраща ідея — висловлювати свою 
думку в момент виникнення ситуації. 
Хтось може почуватися приголомше-
ним лавиною критики й відреагувати 
надто емоційно.   

3.Будьте ввічливими 
Це обов’язковий принцип не лише 

тоді, коли ви робите комусь зауважен-
ня. Щоразу, коли вам захочеться вис-
ловити свою думку, поміркуйте, як 
зробити це найпозитивніше. Пам’я-
тайте про повагу до іншої людини.   

4.Використовуйте приклади 
Якщо ви хочете щось сказати певним 

чином, скористайтеся прикладом. 
Дейл Карнегі, автор відомої книжки 
«Як здобувати друзів та впливати на 
людей», пояснює, що ефективний 
спосіб виправлення помилок у інших 
— це непряме зауваження. Показати 
на прикладі, а не тільки обговорити 
справу, — хороша ідея виправити чи-
юсь поведінку.   

5.Ставте запитання і пропонуйте 
Роблячи комусь зауваження, вжи-

вайте слова, які не звучатимуть як 
накази та заборони. Значно краще 
звучить «Можеш про це подумати?», 
«Чи не здається тобі, що така поведін-
ка була би правильною?» Запропо-
нуйте, але дозвольте людині самій 
остаточно вирішити. Додаткові запи-

тання пробуджують рефлексії, заохо-
чують до співпраці та діалогу. Метою 
критики не повинно бути принижен-
ня людини.   

6.Не забувайте про компліменти 
Критика — це неприємно. Тому 

компліменти можуть пом’якшити за-
уваження.   

7.Критикуйте не людину, а спосіб 
дії 

Це ніби очевидна стратегія, але бага-
то хто про неї забуває. Безпосередня 
критика людини може змусити її по-
чуватися погано і вона нічого не зро-
бить, щоби змінитися на краще.   

8.Мотивація 
Часто важливіше не те, що кажеш, а 

як. Суворі й патетичні промови — не 
дуже добре рішення. Покажіть, що 
ви розумієте, але не підтримуєте такі 
дії. Роздратування, гнів, вказування 
на помилки підвищеним тоном — не 
найкращі товариші. Не поводьтесь як 
хижак, який тільки й мріє про те, щоб 
когось скривдити або довести до сліз.   

9.Висловіть свою вдячність за те, 
що вас слухають 

Люди найкраще пам’ятають поча-
ток і кінець розмови. Тому покажіть, 
що ваша критика не змінила вашого 
ставлення до людини. Догана — це 
нормально і не означає, що хтось має 
почуватися неповноцінним. 
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ЯК КОНСТРУКТИВНО КРИТИКУВАТИ. 
9 КОРИСНИХ ПОРАД
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
10 червня – Вознесіння Господнє. Одне з дванадцяти двунадесятих свят, які присвячені ключовим подіям 

євангельської історії. Це перехідне свято: його дата залежить від дати святкування Великодня. Воно належить до 
числа господських свят, що стосуються Господа Ісуса Христа. Вознесіння відзначається на сороковий день після 
Воскресіння Христового, тому свято завжди припадає на четвер. 

19-20 ЧЕРВНЯ – АРХІЄПАРХІАЛЬНА ПРОЩА ДО СТАРУНІ. 
20 червня – Зіслання Святого Духа. П’ятдесятниця. Світлий празник Пасхи завершується не менш світлим і 

великим празником Святої П’ятдесятниці. Після Христового Різдва і Воскресення цей празник належить до най-
більших празників нашого церковного року. Зіслання Святого Духа — це наче вінець і печать на справі спасення 
людського роду, що здійснив Божий Син. У дні святої П’ятдесятниці сам Святий Дух помазує апостолів на про-
повідників Христового Благовістя. У дні Зіслання Святого Духа зароджується і починає діяти Христова Церква. 
Святий Дух її провадить, просвічує, освячує і зберігає на дорозі правди. 

21 червня – Понеділок Святого Духа. Згідно стародавньої християнської традиції, наступного дня після П’ят-
десятниці або Дня Святої Трійці, який завжди відзначається в неділю, Церква прославляє третю особу Святої 
Трійці – Святого Духа. У день П’ятдесятниці святкують саму подію зішестя Святого Духа на апостолів, а в по-
неділок віддають особливу честь Святому Духові, як третій Божій Особі. Святий Дух – Третя Особа (Іпостась) 
Святої Трійці, істинний Бог, єдинородний і рівнославний Отцю і Сину. Як і всі Особи Святої Трійці, Святий Дух 
має властивості, притаманні тільки Богу. 

28 червня – День Конституції України. Державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухва-
лення Конституції України того ж дня 1996 року. День Конституції України — єдине державне свято, закріплене 
в самій Конституції. 

29 червня – Нічні чування. Проповідник - Владика Дмитро Григорак, Єпарх Бучацький.
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