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КОЛИ ТИША Є НЕБЕЗПЕЧНОЮ

Сьогодні кожен, мабуть, пого-
диться, що ми живемо в дуже 

шаленому ритмі, де кожен крок на-
перед сплановано, кожна дія про-
думана так, що про літній відпо-
чинок залишається тільки мріяти. 
Кожного вечора, повернувшись з 
роботи, єдине, про що часто мріє-
мо, – це спокій, тиша.. І це при-
родньо, адже людині потрібно 
відпочивати, для цього ми маємо 
вихідні, для цього Господь вибрав 
собі один єдиний день, щоби ко-
жен міг до Нього прийти та в Ньо-
му спочити (пор. Мт 11, 29).

Вже в скорому часі, а точніше цієї 
неділі, ми будемо відзначати велике 
свято – Зіслання Святого Духа. Це 
свято унікальне по своїй суті, адже це 
– День народження Церкви. З цього 
моменту ми починаємо спостерігати, 
як молода спільнота християн, яка, за 
великим рахунком, почалася з 12 осіб, 
починає свій рух до світу. І в усьому 
цьому русі дуже важливим є один 
нюанс – апостоли не шукали тиші та 
спокою, отож, щоб бути успішним 
апостолом сьогодні – потрібно, щоби 
Дух Святий пробудив у нас той самий 
запал та ревність.

Як бути апостолом сьогодні?
Насправді слова Христові: «Ідіть і 

навчайте всі народи, христячи їх в 
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт. 
28, 19) не стосуються тільки певної 
когорти людей. Вони стосуються 
всіх, хто називає себе християнином. 
Кожен із нас, хто був охрещений, 
намагається жити життям Церкви, 
покликаний також до апостольської 
місії.

Дуже часто на проповідях я люблю 
повторювати своїм парафіянам: 
«Кожен із вас повинен свідчити 
Христа, можливо, не так словами, 
як власним життям». І це правда. 
Відоме українське прислів’я каже: 
«Слова повчають, але приклад – 
потягає до наслідування». Так і тут. 
Ми дуже гарно вміємо поводитися 
в храмі: одягаємо прекрасний одяг, 
робимо порядок із собою тощо. 
Навіть в особистому духовному житті 
чимало з нас старається тримати 
лад: ми сповідаємося, ходимо до 
Причастя. Однак на цьому ми 
чомусь зупиняємося. Дуже легко 
бути християнином у святому храмі, 
в колі однодумців – це не коштує 
нам фактично нічого. Але щойно ми 
виходимо із церкви, наша віра кудись 
зникає.

Для нас дуже просто бути віруючим 
і давати хабарі, ходити до храму, а 

опісля йти на свято Івана Купала, 
хрестити дитину, повісивши на неї 
червону нитку і т.д. Тому надзвичайно 
важливо бути християнином 
постійно: 24 години на добу і 7 днів на 
тиждень!

Бути християнином –означає, коли 
я дома – я християнин, а значить я не 
можу поводити себе негідно; коли я 
на роботі – я християнин, а значить 
я мушу сумлінно ставитися до своїх 
обов’язків; коли я гуляю парком – я 
християнин, а значить я не можу 
сміти і тд.

Апостол має бути підготовлений
Саме тому кожен із нас покликаний 

іти та не боятися свідчити Христа 
Воскреслого всюди, де тільки може. 
Так, це не означає, що в мене немає 
інших тем для розмови, щоби про 
мене думали, мовляв, я якийсь 
затятий фанатик. Ні. Це означає, 
коли я прокидаюся вранці – я 
молюся; коли проходжу повз храм – 
я не соромлюся зробити на собі знак 
святого хреста; коли в мене вимагають 
хабар – я не боюся відмовити; коли 
я чую наклеп або якийсь жарт на 
Церкву – я знаю, що відповісти, щоби 
бути її апологетом.

Але для того, щоби знати, що 
відповісти, – мусимо й справді щось 
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знати. Давайте на чистоту, більшість 
із нас, які ходимо щонеділі до церкви, 
часто вже й не пам’ятають, скажімо, 
чому ми хрестимося, склавши три 
пальці докупи, або ж які то є правди 
віри і скільки їх: 6 чи 10?

Саме тому наша Церква, особливо 
в період між Вознесінням Господнім 
та Зісланням Святого Духа, пропонує 
нам по-особливому пережити ці 10 
днів очікування. Ми маємо так звану 
Декаду місійності. В цьому часі наші 
владики пропонують нам пригадати 
ті основні правди віри, принципи та 
норми християнського життя, щоби 
коли на свято П’ятидесятниці ми 
почуємо «ідіть і навчайте», ми справді 
мали з чим іти та навчати.

Бути християнином сьогодні – 
значить ніколи не переставати шукати 
за Богом. Християнин не може 
заховатися в свою хатку, мов равлик, і 
там сидіти в своїй зоні комфорту, бо ж 
так роблять усі. Ні! Ми покликані йти 
та голосити – кожен на своєму місці, 
кожен у свій спосіб. Якщо, скажімо, 
ви не викидатимете сміття повз урну, 
чи буде це нашою проповіддю? 
Безумовно!

То що там із тишею?
Відомий уривок зі Святого 

Письма, коли пророк Ілля втікав 
від переслідування, описує його 
зустріч з Богом, який приходить до 
нього в подуві легенького вітерцю. 
Цей момент настільки ніжний, що 

кожного разу, коли його читаю, й 
справді відчуваю легенький подув 
весняного вітерцю.

Однак уже інший момент з Діянь 
Апостолів, який описує як відбувалося 
Зіслання Святого Духа, показу нам 
прихід Бога в гучному шумі, який 
все сповнює радістю настільки, що 
складається враження, що апостоли 
п’яні. Й справді, перебувати в Божій 
присутності, поруч з Богом – це 
завжди перебувати в радості. Цар 
Давид, коли переносив Кивот завіту, 
танцював з радості. Те саме робить 
і Йоан Христитель, коли Марія 
відвідує вагітну Єлизавату: «Дитя з 
радості здригнулося (затанцювало) 
в моїм лоні» (Лк.1, 41). Отож попри 
складений стереотип, мовляв, Господь 
любить таких сумних, понурих старих 
людей, які вже не здатні згрішити, сам 
Бог показує цілком протилежне: він 
Живий, а якщо Живий, отже любить 
рух, любить, коли людина радісна, бо 
ж, як казав св. Іван Боско: «Сумний 
святий – сумнівний святий».

Тому, переживаючи в це гарне свято 
– Зіслання Святого Духа, просімо в 
Нього його дарів, щоб, наситившись 
ними, ми йшли та ніколи не боялися 
свідчити Господа насамперед своїм 
життям, своїми словами. Нехай той 
заклик Христа: «Іти та свідчити» буде 
постійно перед нами, щоби кожен 
наш крок приносив добрий плід, плід 
Духа Святого.
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«БІДНИХ ЗАВЖДИ МАЄТЕ З СОБОЮ». 
ПОСЛАННЯ ПАПИ НА ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БІДНИХ

У посланні на цьогорічний 
Всесвітній день бідних Папа 

Франциск закликає християн та 
уряди всього світу до нагальних 
дій, оскільки кількість бідних, та-
кож і через пандемію, зросла без-
мірно. Необхідно змінити стилі 
життя, бо джерелом бідності є 
егоїзм.

«Коли віруючі хочуть особисто по-
бачити Ісуса, доторкнутися до Нього 
рукою, то знають, куди звертатися: 
бідні є таїнством Христа, вони пред-
ставляють Його особу та відсилають 
до Нього», – пише Папа Франциск у 
Посланні з нагоди V Всесвітнього дня 
бідних, який відзначатиметься 14 ли-
стопада 2021 року на тему «Бідних 
завжди маєте з собою». Представлен-
ня послання відбулося в понеділок, 14 
червня.

Розпізнати бідних
Відправною точкою для роздумів 

Святішого Отця стала критика Юди, 
який дорікав через те, що одна жінка 
вилила на голову Ісуса дорогоцінне 
миро, яке, за словами апостола-зрад-
ника, можна було продати за 300 
динарів, що відповідає річній зар-
платні робітника, і роздати бідним. 
Євангелист Іван, однак, уточнює, що 

Юда сказав це не тому, що перей-
мався убогими, але «був злодієм», 
затримуючи для себе те, що вкидали 
до спільної каси. На дорікання Ісус 
відповів: «Лишіть її. Вона зробила су-
проти мене добрий вчинок. Бідних бо 
ви завжди маєте з собою». Як зазна-
чає Папа, критика на адресу Ісуса не 
випадково зривається з уст зрадника, 
вона є підтвердженням того, що «ті, 
які не розпізнають убогих, зраджують 
навчання Ісуса».

Ісус знає, що Його смерть є близь-
кою та нагадує співтрапезникам, що 
«першим убогим є Він, найбіднішим 
між бідними, бо представляє їх усіх». 
І саме від їхнього імені Він приймає 
жест цієї жінки, «яка, завдяки жіночо-
му чуттю, показала, що є єдиною, яка 
зрозуміла духовний стан Господа». 
Жінки, «часто дискриміновані», на 
сторінках Євангелії стають головними 
дійовими особами історії об’явлення. 
Ця розповідь, за словами Наступника 
святого Петра, спонукає замислитися 
над зв’язком «між Ісусом, бідними та 
звіщенням Євангелія».

Євангелізатори, бо перші євангелі-
зовані

У цьому контексті Єпископ Риму на-
гадує, що Ісус об’явив обличчя Бога 

як «Отця убогих і близького з убоги-
ми». Діяльність Ісуса вказує на те, що 
бідність не є фатальністю, але «кон-
кретним знаком Його присутності 
між нами». Знаходимо й розпізнаємо 
Його в житті бідних, які є «справж-
німи євангелізаторами, бо були пер-
шими євангелізованими та поклика-
ними поділяти блаженство Господа 
та Його царства». «Вбогі в кожному 
становищі та на кожній широті єван-
гелізують нас, бо дають змогу завжди 
по-новому відкривати найоригіналь-
ніші риси небесного Отця», – читаємо 
в посланні.

Милостиня і взаємоподіл
Святіший Отець наголошує, що 

Ісус не просто на стороні бідних, але 
«поділяє з ними їхню долю». Його 
слова про те, що «бідних завжди має-
те з собою» вказують, що їхня присут-
ність серед нас є постійною, але це не 
«повинно привести до звички, яка пе-
ретворюється в байдужість, але, рад-
ше, залучати у взаємоподіл життя, 
який не допускає перекладання від-
повідальності». Бідні не є «чужими» в 
спільноті, але братами й сестрами, з 
якими слід розділяти страждання.

«А втім, відомо, що жест добродій-
ності передбачає добродія та адреса-
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та, в той час як взаємоподіл породжує 
братерство. Милостиня є принагід-
ною, взаємоподіл, натомість, є трива-
лим. Перша ризикує винагороджува-
ти того, хто її чинить і принижувати 
отримувача, другий зміцнює солідар-
ність та закладає необхідні передумо-
ви для досягнення справедливості», 
– пояснює Наступник святого Петра, 
вказуючи на те, що коли віруючі хо-
чуть побачити Ісуса та доторкнутися 
до Нього, то «знають куди звернути-
ся», та наводить приклад деяких свя-
тих, які «зробили взаємоподіл з бід-
ними проектом свого життя».

Змінити ментальність
Щоб відповісти на заклик Ісуса «На-

верніться і віруйте в Євангеліє» та йти 
за Ним, за словами Папи, потрібно 
розпізнавати розмаїті форми бідності 
та свідчити Боже царство через стиль 
життя, послідовний з вірою. Бідних 
часто вважають «окремими особами», 
які потребують особливого служін-
ня. Іти за Ісусом, натомість, включає 
зміну ментальності, тобто, прийняти 
стиль взаємного ділення. Бути Його 
учнями означає «не нагромаджува-
ти скарби на землі, що породжують 
ілюзію безпеки», але бути готовими 
«звільнитися від будь-яких уз, які за-
важають досягненню справжнього 
щастя та блаженства».

Нові форми бідності
Як зазначив Папа, Євангеліє спо-

нукає «розпізнавати численні, надто 
численні форми морального та со-
ціального безпорядку, що породжу-
ють завжди нові форми бідності». 
Поширюється переконання, що бідні 
«не лише є відповідальними за своє 
становище, але становлять нестерп-
ний тягар для економічної системи, 
що ставить у центрі інтереси деяких 
привілейованих категорій». В той же 
час, «ринок, який ігнорує чи переби-
рає етичні принципи», створює нелю-
дяні умови, що відбиваються на тих, 
які вже перебувають у нестабільному 
становищі, породжуючи «нові пастки 
злиднів і виключення». А минулого 
року додалося інше лихо, яке помно-
жило кількість бідних: пандемія, яка 
«не перестає стукати до дверей мільй-
онів людей».

Оцінити здібності всіх
Відкритим, отже, залишається запи-

тання про те, яким чином дати відчут-

ну відповідь на присутність мільйонів 
бідних. Який шлях справедливості 
веде до подолання соціальної нерів-
ності та повернення часто потоптаної 
гідності? «Індивідуалістський стиль 
життя є спільником у генеруванні 
бідності, і часто скидає на бідних всю 
відповідальність за їхнє становище», 
– пише Єпископ Риму, додаючи, що 
«бідність не є плодом сліпої долі, 
але наслідком егоїзму». «Тому, вирі-
шальним є започатковувати процеси 
розвитку, що цінуватимуть здібності 
всіх, аби взаємодоповнюваність ком-
петенцій та розмаїття завдань вело 
до відкриття засобів спільної участі. 
Існує чимало злиднів “багатих”, які 
можна було б вилікувати “багат-
ством” бідних, якщо б вони зустріли-
ся та пізнали одні одних!» – наголо-
шує Папа, нагадуючи що «ніхто не є 
настільки бідним, щоб не могти по-
дарувати щось від себе у взаємності». 
Бідні не можуть лише отримувати, 
але повинні мати можливість давати.

Відмінний підхід
Для цього, за словами Глави Като-

лицької Церкви, потрібен «відмінний 
підхід до бідності», який є викликом 
для урядів та інституцій, що вимагає 
«далекоглядних соціальних моде-
лей», здатних виходити назустріч но-
вим формам бідності. Бо якщо бідні 
відсунуті на узбіччя, немов винуватці 
свого становища, «саме ж поняття де-
мократії переживає кризу».

«З великою покорою ми повинні 
визнати, що перед обличчям бідних 
ми часто є некомпетентними. Про 
них говориться абстрактно, зупиня-
ючись на статистиці та стараючись 
пробудити співчуття якимось доку-
ментальним фільмом. Бідність, на-
впаки, повинна спонукати до креа-
тивного проектування, що сприятиме 
зростанню справжньої свободи, щоб 
кожна людина могла зреалізуватися в 
житті завдяки своїм здібностям», – на-
голошує Папа, назвавши ілюзією пе-
реконання, що свобода зростає завдя-
ки володінню грошима.

Протидіяти культурі байдужості
Як зазначив Святіший Отець, Ісусові 

слова «Бідних завжди маєте з собою» 
є заохоченням «ніколи не втрачати з 
поля зору нагоди чинити добро». До 
цього заохочують приписи старо-
завітної Книги Второзаконня, цим же 

шляхом прямує святий Павло, зао-
хочуючи християн у заснованих ним 
спільнотах до збірки на підтримку 
спільноти в Єрусалимі, чинивши це 
«не зі смутком чи з примусу, бо Бог 
любить тих, які дають з радістю». Не 
йдеться про «полегшення сумління», 
зробивши якусь милостиню, але про 
«протидію культурі байдужості та не-
справедливості».

Вирішальним, на думку Папи, є 
зростання чутливості, необхідної для 
розуміння потреб убогих, які постій-
но змінюються, як змінюються умови 
життя. Наприклад, у багатьох еко-
номічно розвинених частинах світу 
люди «менше готові, ніж у минулому, 
зіставитися з бідністю». Становище 
відносного добробуту, до якого ми 
звикли, ускладнює прийняття жертв 
і обмежень. Ми готові до всього, лиш 
би не бути позбавленими того, що є 
«плодом легкого здобутку». Тоді по-
стають образи та претензії, що ведуть 
до страху, туги а, навіть, і насильства. 
Це також «форми бідності», від яких 
не слід відвертати погляд.

«Ми повинні бути відкритими на те, 
щоб відчитувати знаки часу, що вира-
жають нові способи буття євангелі-
заторами в сучасному світі. Безпосе-
редня допомога, виходячи назустріч 
потребам бідних, не повинна заважа-
ти далекоглядності у впровадженні 
нових знаків християнської любові й 
милосердя, як відповіді на нові фор-
ми бідності, які сьогодні переживає 
людство», – пише Наступник свято-
го Петра, висловивши сподівання на 
те, що Всесвітній день бідних, який 
відзначатиметься вже вп’яте, «дедалі 
більше вкорінюватиметься у наших 
місцевих Церквах», відкриваючись на 
«євангелізаційний рух», який зустрі-
чає бідних там, де вони перебувають.
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Голос Церкви

МИТРОПОЛИТ ВОЛОДИМИР У СТАРУНІ: 
СВЯТИЙ ДУХ – ЦЕ ДУША ЦЕРКВИ

Всі добрі натхнення, всі про-
світлення душі, добрі поста-

нови походять від Святого Духа. 
Святий Дух дає силу мученикам 
та ісповідникам віри мужньо пе-
реносити всі переслідування ради 
Царства Божого. Дух Божий живе 
у кожній християнській душі, яка 
є членом св. Церкви Христової» – 
на цьому наголосив Архієпископ і 
Митрополит Івано-Франківський 
Владика Володимир Війтишин у 
своїй проповіді під час традицій-
ної прощі вірних Івано-Франківсь-
кої Архієпархії УГКЦ до Старуні.

На прощу завітало близько півти-
сячі прочан та духовенство.

«Дух Святий постійно діє в Церкві. 
Він є душею Церкви. Святий Дух – це 
світло і життя духовне, джерело пре-
мудрості та розуму. Він добрий і спра-
ведливий», — наголосив Архієрей.За 
його словами, ще до приходу Месії 
Ісуса Христа, П’ятидесятниця була 
святом жнив і подяки. Того дня, як 
приписував Закон приходило до Єру-
салимської Святині з усіх околиць 
велике число людей, щоб подякува-
ти Богові за земні плоди та скласти 
пожертви. Пізніше долучилося свят-
кування надання Мойсеєві Божого За-

кону на горі Синай – П’ятдесятого дня 
після виходу з Єгипту.

«Дня Новозавітньої Церкви Христо-
вої свято Зіслання Святого Духа – це 
день народження св. Церкви. Дух Свя-
тий її провадить, просвічує і береже 
на дорозі до правди і спасіння», – го-
ворив проповідник.

Митрополит розповів про поход-
ження традиції прикрашання долівок 
і стін божниць гілками дерев. Адже, 
раніше свіжу траву, гілля та квіти 
вважали ознакою життя. Апостоли, 
зберігаючи цей звичай, горницю у 
день П’ятидесятниці прикрасили зе-
ленню та квітами. Тому для українців 
це свято стало символом життєдай-
ності Св. Духа – Зеленими Святами.

«Дякуймо Богові, що саме до такої 
Вселенської Церкви Христової, яку 
крізь віки веде Святий Дух, ми нале-
жимо. Стараймося, щоб наша душа 
і серце завжди були приємним меш-
канням Святого Духа», – запросив до 
подяки Митрополит.

На завершення своєї проповіді Вла-
дика закликав вірних не забувати 
щодня набожно проказувати чудову 
молитву до Святого Духа «Царю Не-
бесний».

Додамо, що традиційна проща вір-

них Івано-Франківської Архієпархії 
УГКЦ до Старуні в цьому році відбу-
лася з нагоди 20-ліття проголошення 
блаженними українських новомуче-
ників.
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«ЦЕРКВА СЬОГОДНІ Є ТАКОЮ, ЯКИМИ Є ЇЇ МИРЯНИ», – 
БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ

26 червня в УГКЦ – День мирян. 
Хто такі миряни і яка їх роль 

у житті Церкви? Що вони можуть 
робити для розвитку Церкви, для 
розширення її простору, передусім 
духовного? Про це напередодні 
цього дня і Всецерковної прощі 
до Страдчу в програмі «Відкрита 
Церква» говорить Глава УГКЦ Бла-
женніший Святослав.

«Церква, ‘eсclesia’ означає ‘та, що 
з’єднує’ – силою Євхаристії і Святого 
Духа, який нас всіх єднає», – о. Юрій 
Саквук

«Слова папи Івана Павла ІІ про 
справжню свободу і Україну були 
передвісниками подій Помаранчевої 
революції і Революції гідності», – Гла-
ва УГКЦ

Загалом Церква як інституція пе-
реживає непрості часи в сучасному 
секуляризованому світі. І в цьому 
контексті багато експертів згадують 
Другий Ватиканський Собор 1962–
1965 років, однією із цілей якого була 
більша відкритість до світу і людей, і 
проводять паралелі з нинішнім часом 
і потребою Церкви йти до людей, від-
повідати на потреби і запит мирян. 
Але чи немає в такому разі небезпеки 
для самої Церкви втратити релігійну 
основу і перетворитися на певного 
типу громадську організацію?

Блаженніший Святослав вважає, що 
такої небезпеки немає, допоки люди 
залишаються християнами і збира-
ються, гуртуються і діють в ім’я Бога, 

у якого вірять.
«Перше питання такого типу: в ім’я 

чого чи кого ми разом збираємося? 
Християни, миряни збираються в ім’я 
того Бога, у якого вірять. Тому наші 
мирянські спільноти за своєю суттю є 
спільнотами віруючих людей, які зби-
раються для того, щоб ділитися своєю 
вірою, щоб бути активною частиною 
Церкви», – каже Глава УГКЦ.

Глава УГКЦ підкреслив, що саме 
миряни творять Церкву як спільноту 
в ім’я Бога, саме вони є Церквою. І ця 
Церква потребує простору, щоб зро-
стати у вірі.

«Інколи ми говоримо про роль і 
місію мирян у Церкві. Але миряни і 
є Церквою. Тому для нашого мирян-
ства необхідний простір, щоб зроста-
ти духовно, зростати у вірі».

Безумовно, миряни впливають на 
розвиток Церкви, яка йде за своїми 
вірними – і географічно, і духовно.

«Справді, Церква сьогодні є такою, 
якими є її миряни. Церква є там, де 
є миряни. Ми сьогодні говоримо що 
наша Церква – УГКЦ – є глобальною 
Церквою. Але вона стала глобальною 
завдяки кому? Завдяки своїм миря-
нам, які в різних хвилях глобалізації 
виїхали в різні країни світу ітам засну-
вали поселення. І перше, що будува-
ли наші емігранти – церкву, довкола 
якої вибудовували своє господарське, 
культурне, національне життя. Потім 
за ними йшли священники, монахи і 
монахині, а відтак єпископи. І ось ми 

сьогодні маємо нашу Церкву майже 
на всіх континентах земної кулі», – 
стверджує Предстоятель.

«Останній яскравий приклад – наш 
наймолодший екзархат в Італії. При-
гадую, як у 90-х роках туди масово 
поїхали на заробітки наші віруючі 
жінки, і там, в Італії, вони дуже хоті-
ли своєї Церкви, будучи в обставинах 
тяжких поневірянь. І наші священни-
ки пішли за ними, тому ми сьогодні 
маємо нову церковну структуру», – 
додає він.

Блаженніший Святослав вважає, що 
немає небезпеки дехристиянізації чи 
секуляризації об’єднань мирян, тому 
що це – об’єднання віруючих людей.

«Якщо наші миряни об’єднуються в 
ім’я Боже, гуртуються саме для того, 
щоб бути Церквою, немає жодної 
небезпеки дехристиянізацї таких ми-
рянських спільнот. Навпаки, активні 
миряни будуть дуже вимогливими до 
своїх священників, не дадуть священ-
нику засидітися в захристії за чашкою 
кави. Вони будуть постійно приходи-
ти до нього з новими ініціативами, 
новими завданнями, новими пропо-
зиціями, будуть готові самі всі ті речі 
реалізовувати. Але, очевидно, вони 
потребують певного простору, який 
священник повинен відкрити для на-
ших активних мирян у нашому цер-
ковному житті. Обов’язок доброго па-
стиря, єпископа чи священика, – дати 
простір для творення таких мирянсь-
ких спільнот», – зазначає Глава УГКЦ.
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Історія Центру паломника

Нещодавно в Паломницькому 
центрі «Симеон Лукач», що в 

с. Старуня Богородчанського райо-
ну, завершилося оздоблення остан-
ньої стації Хресної дороги. Стація 
Гробу Господнього перетворилася 
на унікальне мозаїчне панно, яке зі 
своєю творчою командою створю-
вав талановитий майстер мозаїки, 
священнослужитель УГКЦ о. Євген 
Андрухів.

Унікальне видовище, що неодмінно 
приверне увагу великої кількості па-
ломників є майстерним поєднанням 
камінців, смальти та інших матеріалів 
в композиції, що творить єдиний бо-
гословський зміст та висвітлює подію 
з Євангелія – покладення Ісуса до Гро-
бу.

Клопітка праця тривала більше 4 
місяців, 3 тижні з яких роботи відб-
увалися безпосередньо в Старуні. А 
самому процесу викладення мозаїки 
передувала підготовка в спеціальній 
майстерні всіх матеріалів для оздо-
блення. Отець Євген розповів про три 
великих етапи формування мозаїки. 

Спершу, на папері створюють ма-
люнок, роблячи композицію. Зго-
дом з паперу малюнок перебивають 
на плівку, а з матеріалів викладають 

мозаїку на готовий малюнок. Після 
того, як робота закінчена, монумен-
тальні плити, а також обличчя, руки 
та інші деталі вмонтовують на стіну. 
Останній етап виготовлення мозаїки 
– викладення майстрами мозаїки без-
посередньо на стіну.

Усі матеріали самі ж майстри очи-
щають та готують для придатності. 
Загалом для створення даної компо-
зиції було використано три типи ма-
теріалу:

природній камінь: мармур, граніт, 
онікс, травертин – все це каміння май-
стри ріжуть, очищають від зайвого та 
згодом викладають з них прекрасні 
образи; смальту – скло з домішками 
пігменту, що запікається в печах при 
визначених температурах; позолоту – 
скло, на яке наноситься сусальне золо-
то (23 карати) і так само запікається.

«Ймовірно, ви раніше не поміча-
ли, але в храми досить рідко потра-
пляють прямі промені світла. Перші 
християни закладали вікна лускою з 
риби, щоб пряме неочищене світло 
не потрапляло в храм», – зауважив о. 
Євген.

В церковному, літургійному мис-
тецтві спостерігаємо таку тенденцію 
– там немає жодного неочищеного 

матеріалу. Дерево, з якого виготов-
лені іконостас чи престіл, спершу 
зрізають, обробляють і аж тоді воно 
набуває літургійного значення. З 
камінням така ж історія – його добу-
вають в скелі, після чого обробляють, і 
тоді воно може потрапити на мозаїку 
для творення ликів Святих чи інших 
деталей мозаїчного панно. 

Автор мистецького витвору 
розповідає, що дивлячись на ство-
рену композицію, ми наче читаємо 
Євангеліє. 

МОЗАЇКА ГРОБУ ГОСПОДНЬОГО У СТАРУНІ 
ЧЕКАЄ ПАЛОМНИКІВ
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«В Крипті ми розробили компози-
цію покладення Христа до гробу. З 
правого боку ми бачимо Йосифа з 
Ариматеї, Івана Богослова і Никоди-
ма, який приніс миро, щоби намасти-
ти тіло Ісуса Христа. Зліва зображені 
жінки-мироносиці – Марія Магдали-
на, Богородиця і Марія – мати Івана. 
Нижня частина мозаїки – це земля, 
тобто земні люди, які по-своєму пе-
реживають смерть Христа. Зазвичай 
ми дуже драматично переживаємо 
такі події, бо вважаємо, що терпіння 
даються, щоб людину впокорити чи 
принизити. Проте, насправді тер-
піння ми отримуємо, щоб вдоскона-
литися», – поділився богословським 
змістом майстер.

Як приклад, отець звернув увагу на 
камінь травертин, який привозять 

з самого Риму. Каміння проходить 
складний процес очищення та оброб-
ки, і аж після цього можна побачити 
його призначення – камінь творить 
обличчя Діви Марії. Так і людина – її 
остаточне призначення – вгорі, на не-
бесах. 

«Померлий Ісус Христос, покладе-
ний в гріб, терпів та помер для того, 
щоб воскреснути. Концепція мозаїки 
– це концепція всього християнства. 
Суть життя кожного християнина 
полягає у житті, терпінні, смерті 
і воскресінні. Чому так? Тому що, 
коли християнин проживає життя, 
під час свого шляху він очищається. 
Християнин живе, терпить, очищає 
свою душу і в такий спосіб готується 
до Царства Божого», – розповів отець 
Євген.

Побачити богословський мистець-
кий витвір можна на вершині гори, 
на останній стації Хресної Дороги, 
що знаходиться в мальовничому селі 
Старуня (Богородчанщина), на Бать-
ківщині українського священномуче-
ника Симеона Лукача.

Історія Центру паломника
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Новини паломницького центру

В ніч з 29 на 30 травня, в Центрі 
паломника «Симеон Лукач», 

що в с. Старуня Богородчанського 
району, відбулися традиційні ніч-
ні молитовні чування. Як і раніше, 
вони відбувалися в режимі онлайн.

Проте, навіть попри дощову погоду 
послухати науки, помолитися до свя-
щенномученика Симеона та присту-
пити до Святого Таїнства Покаяння 
прийшло багато прочан з різних міст 
та сіл Прикарпаття.

Молитовна програма, як зазвичай 
розпочалася з Вечірні, після чого 
свою вступну науку виголосив про-
повідник чувань – отець-доктор Во-
лодимир Містерман – заступник ди-
ректора Департаменту інформації 
Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, 
закликавши усіх присутніх укріплю-
вати свою віру та помічати Божі чуда 
в своєму житті вже сьогодні.

Опісля ректор Івано-Франківської 
духовної семінарії ім. свщмч. Йосафа-
та о. Олексій Данилюк молився моле-
бень до блаженного Симеона Лукача, 
по закінченні якого душпастирі про-
вели молитви на оздоровлення.

Отець Володимир Містерман у своїй 
другій науці наголосив на повній 
довірі до Господа саме в часі проблем, 

хворіб та складних обставин нашого 
життя. «Бог завжди поруч, знає, що 
нам потрібно і як привести нас до 
неба», – розповів проповідник.

Опісля відбулося освячення води на 
Джерелі Матері Божої Неустанної 
Помочі та урочиста хода зі свічками 
до каплиці Пресвятої Родини, що 
знаходиться під 25-метровим хре-
стом. Незважаючи на сильний дощ, 
прочани створили живий молитов-
ний ланцюжок зі свічками. Спільно 
помолившись Акафіст до Пресвятої 
Богородиці, молільники послухали 
ще одну коротеньку науку.

Після спільної ходи всі повернулися 
до храму свв. апостолів Петра і Павла, 
де розпочалася Божественна Літур-
гія. Протягом цілого вечора кожен 
охочий міг приступити до Святого 
Таїнства Покаяння. Богослужіння 
провадив о. Володимир Містерман 
у співслужінні священників. У своїй 
проповіді священнослужитель запро-
понував прочанам задуматися над 
тим, яким для них є Бог – караючим 
чи люблячим. Наголосив на тому, що 
Бог – наш татко, який дбає, любить, 
благословляє, зціляє і виливає Своє 
безмежне милосердя на усіх Своїх ді-
тей.

Варто зазначити, що співочо Літур-
гію супроводжував хор «CANTABILE».

Дякуємо всім отцям та прочанам, 
які цього вечора були з нами як фі-
зично, так і онлайн, і бажаємо готува-
ти свої серця до надважливої зустрічі 
Христового Воскресіння!
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«БОГ – НАШ ТАТКО, ЯКИЙ ДБАЄ, ЛЮБИТЬ, БЛАГОСЛОВЛЯЄ», 
– О. ВОЛОДИМИР МІСТЕРМАН 

ПІД ЧАС НІЧНИХ ЧУВАНЬ У СТАРУНІ
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Новини паломницького центру

У неділю, 20 червня, коли наша 
Церква відзначає празник 

Зіслання Святого Духа, в Паломни-
цькому центрі «Симеон Лукач», в 
селі Старуня, відбулася традиційна 
проща вірних Івано-Франківської 
Архієпархії УГКЦ. Очолив моління 
Митрополит Володимир.

Протягом двох днів вірні мали змогу 
перебувати в родинному селі блажен-
ного священномученика УГКЦ Влади-
ки Симеона Лукача. Саме у Старуні 
народився, жив та служив світоч на-
шої Церкви.

Після реєстрації учасників розпо-
чалася молитовна програма прощі. 
Вірні одразу поринули в молитовну 
атмосферу, адже проща розпочалася 
з Вечірні з Литією, під час якої винес-
ли ікону бл. Симеона та зробили обхід 
довкола церкви. 

Оскільки проща відбувалась на Бать-
ківщині священномученика Симеона 
Лукача та проходить з нагоди 20-ліття 
проголошення блаженними українсь-
ких новомучеників, вірні почули від 
проповідника – о. Миколи Григорука 
пізнавальну розповідь про блаженно-
го Симеона та підпілля УГКЦ.

Далі, згідно з розпорядком розпоча-
лася молитва Хресної Дороги. Вірні 
пройшли 14 стацій, роздумуючи над 

страстями Господа нашого Ісуса Хри-
ста.

Особливістю сьогоднішньої молитви 
стали тексти цього богослужіння, які 
базувалися на життєписі блаженного 
Симеона Лукача.

Рано-вранці, діти та молодь парафії 
радо вітали Архієрея на Старунській 
землі. На початку молінь Митрополит 
Володимир здійснив чин освячення 
джерела Матері Божої Неустанної По-
мочі, а також місцевої Хресної Дороги, 
відомої на цілу Україну.

Опісля на горі, де розмістився най-
більший в Україні хрест, відбулося 
освячення богослужбової каплиці 
Пресвятої Родини. Освячення розпо-
чалося з благословення Престолу, на 
якому відтепер буде здійснюватися 
безкровна жертва нашого Божествен-
ного Спасителя.

Далі в новій каплиці розпочала-
ся перша Архієрейська Божествен-
на Літургія. Звертаючись до вірних в 
часі проповіді, Митрополит Володи-
мир розповів про Таїнство празника 
Зіслання Святого Духа.

«Ще до приходу Месії Ісуса Христа, 
П’ятидесятниця була святом жнив і 
подяки. Того дня, як приписував Закон 
приходило до Єрусалимської Святині 
з усіх околиць велике число людей, 

щоб подякувати Богові за земні плоди 
та скласти пожертви. Пізніше долу-
чилося святкування надання Мойсеєві 
Божого Закону на горі Синай – П’ят-
десятого дня після виходу з Єгипту. 
Дня Новозавітньої Церкви Христової 
свято Зіслання Святого Духа – це день 
народження св. Церкви. Дух Святий її 
провадить, просвічує і береже на до-
розі до правди і спасіння», – наголосив 
Митрополит.

На думку Митрополита, Святий Дух 
– це світло і життя духовне, джерело 
премудрості і розуму. Дух Святий по-
стійно діє в Церкві, Він є її душею.

Після всіх урочистостей Митрополит 
подякував усім присутнім за докладені 
зусилля у зведенні цього святого місця.

Особливими гостями свята ста-
ли діти зі спільноти «Діти Ісуса», 
що діє при Катехитичному центрі 
Архікатедрального і Митрополичо-
го собору Воскресіння Христового 
м. Івано-Франківська. Разом зі своїм 
духівником о. Іваном Стефураком, 
діти з особливими потребами сьогодні 
завітали на прощу. Митрополит Воло-
димир подякував дітям та їх батькам 
за їх незламну віру до Бога.

Завершилася проща урочистим від-
криттям та освяченням нової релігій-
ної крамниці у Старуні.
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У ДЕНЬ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА ЗАВЕРШИЛАСЯ 
АРХІЄПАРХІАЛЬНА ПРОЩА ДО СТАРУНІ
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ОСОБЛИВІ ДІТИ МОЛИЛИСЯ В ОСОБЛИВОМУ МІСЦІ

В рамках традиційної прощі 
вірних Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ до Центру палом-
ника «Симеон Лукач», яка відбулася 
цими вихідними, діти з особливими 
потребами зі спільноти «Діти Ісу-
са», молилися в Старуні.

Разом зі своїм духівником о. Іва-
ном Стефураком діти взяли участь у 
недільній програмі прощі – Архієрей-
ській Божественній Літургії та освя-
ченні святинь.

Після Архієрейської Літургії, юних 
вірян привітав та поблагословив Ми-
трополит Володимир.

Представляючи спільноту, о. Іван 
Стефурак зазначив, що при кожному 
паломницькому центрі велика увага 
присвячується людям з особливими 
можливостями. Нерідко там Господь 
творить чуда і зцілення.

За словами о. Івана, Центр паломни-
ка «Симеон Лукач» діє порівняно не-
довго, але, враховуючи темпи, як усе 
швидко розвивається – це вже перше 
чудо, яке за благословенням Блажен-
ного Симеона тут відбувається. Віри-
мо, що Господь за заступництвом сво-
го вірного слуги незабаром здійснить і 
різні чудесні зцілення. А нам важливо, 

щоб такі особливі місця згуртовува-
ли осіб з особливими можливостями, 
які нерідко опиняються забутими су-
спільством.

«Градус доброти і гуманності суспіль-
ства якраз визначається відношенням 
до таких особливих діток і осіб з особ-
ливими потребами та похилих віком», 
– наголосив о. Іван Стефурак.

Загалом, участь у прощі взяло 35 осіб 
зі спільноти «Діти Ісуса». Усі вони що-
неділі о 9.30 зустрічаються в Катехи-
тичному центрі Архікатедрального і 
Митрополичого собору Воскресіння 
Христового м. Івано-Франківська.
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Новини паломницького центру



14

Невигадані історії

На священничих реколекціях 
для духовенства Коломий-

ської єпархії отець-реколектант 
оповів нам одне дуже цікаве свід-
чення. 

Це відбувалось на початку кризових 
90-их років. Священник зі Стрийської 
єпархії їхав до Львова своїм авто. По 
дорозі молився вервичку. В одному із 
сіл його зупинила жінка, яка попроси-
ла підвезти її до міста. Жінка ніколи не 
бачила вервиці, тому запитала отця, 
що він робить. «Я молюся на вервиці 
молитви до Богородиці», – пояснив 
священник.  Жінка мовчала. Отець по-
думав, що потрібно молитись і за неї. 
Після завершення молитви вона сказа-
ла:

- Отче, я їду до Львова, щоб зробити 

аборт.
- Чому?
- У нас уже є троє дітей. Чоловік лю-

бить випити. Ми не дамо собі ради.
- Якщо ви прийняли таке рішення, то 

ідіть і робіть, що задумали. Але коли 
приїдете додому, то вбийте і тих трьох 
дітей, яких маєте вдома.

Ці слова так розчулили жінку, що 
вона почала плакати. Отець підвіз її на 
автовокзал, дав певні кошти і вона по-
вернулась додому.

Через кілька днів їмость каже отцеві:
- Тебе у дворі чекає якийсь чоловік.
У той момент священник якраз мо-

лився вервичку. Так з нею у руках і 
вийшов надвір. Виявилося, що у дворі 
був чоловік тієї вагітної жінки, яку 
отець підвозив. Чоловік виглядав агре-

сивним, знервованим.
- Чому ви відмовили мою дружину 

від аборту? Ви хочете утримувати моїх 
дітей, переживати за них, годувати їх?

Не контролюючи себе, він підходив 
все ближче і нарешті вхопив священ-
ника за груди. В той момент отець у 
покорі обняв чоловіка. А той розгубив-
ся і втік.

Через кілька місяців отець зустрів ту 
жінку у лікарні Львова, вона йшла на-
роджувати.    Народила двійню: синоч-
ка та донечку.

Минули роки. Хлопець став священ-
ником, а дівчина – лікаркою.

Автор: о. Ярослав КАВКА, 
сотрудник храму Різдва св. Івана Хре-

стителя м. Яремче
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ВИ ХОЧЕТЕ УТРИМУВАТИ МОЇХ ДІТЕЙ?
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Корисно знати
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5 НЕЗАМІННИХ ЗВИЧОК ДЛЯ ХРИСТИЯНИНА

Будучи християнами, ми в ціло-
му знаємо, що добре і що – по-

гано, що нам корисно, а від чого 
краще відмовитися. Але знання і 
бажання щось робити часто так і 
залишаються на стадії «коли-небудь 
почну». Ми наводимо 5 звичок, які 
потрібні кожному християнину і, 
які необхідно в собі плекати, щоби 
бути ефективними і успішними в 
здійсненні Божого плану.

Читайте Біблію 
Незважаючи на велику кількість 

християнської літератури, відео про-
повідей та іншого, саме Біблія зали-
шається ключовою книгою, з якої все 
повинно починатися і закінчуватися. 
Це Боже Слово для Його дітей. Багато 
хто боїться її, тому що вважають склад-
ною і незрозумілою. Почати можна з 

чогось простого, і до того ж написано 
безліч коментарів, які зроблять процес 
читання легким і цікавим.

Моліться 
Молитва перетворює релігію в живі 

стосунки між нами і Небесним Отцем. 
Саме тому Ісус проводив досить багато 
часу з учнями, навчаючи їх молитися. 
Він знав, що тоді, коли він піде на небе-
са, Його Церкві буде необхідно з’єдну-
ватися з Ним і єдиний спосіб як вона 
зможе злучитись з Богом – це молитва.

Спілкуйтеся 
Спілкування – важлива складова жит-

тя християнина. Правильне, повчальне 
спілкування з іншими християнами 
допоможе рости духовно, емоційно 
і перетворює характер. Ми прагне-
мо підтримки одне одного на шляху 
пізнання багатьох духовних істин, для 

того, щоби ділитись досвідом і не зійти 
з праведного шляху.

Віддавайте 
У сучасному суспільстві люди більше 

схильні брати, шукати вигоди. Як хри-
стияни, ми повинні пам’ятати про те, 
як важливо віддавати. І не обов’язково 
це мають бути якісь фізичні речі, це 
може бути час, увага, пошана, таланти, 
час, сили, ентузіазм тощо.

Діліться вірою
 Існує хибна думка, що проповідува-

ти або євангелізувати можуть тільки 
спеціально навчені служителя, але це 
не так. У щоденному спілкуванні ко-
жен християнин може і повинен діли-
тися своєю вірою з оточуючими людь-
ми, які ще не пізнали Доброї Новини. 
У цьому полягає велике доручення Ісу-
са Христа для кожного.

Одному юнакові приснилося, 
що він увійшов до великої 

крамниці. За прилавком стояв ан-
гел.

— Що ви продаєте? — спитав юнак.
— Все, що бажаєте, — чемно відповів 

ангел.

Юнак почав перераховувати:
— Я хотів би припинення у 

світі всіх воєн, справедливості 
для покривджених, терпимості 
та щедрості до чужинців, лю-
бові в родинах, праці для без-
робітних, єдності в Церкві і... і...

Ангел перервав його:
— Вибачте, пане, ви мене не 

зрозуміли. Ми не продаємо 
плодів, а тільки насіння.

Одна Ісусова притча починається так: 
"Царство Боже подібне до насіння, що 
один господар казав посіяти на своїм 
полі..."

Царство — це завжди початок. Ма-
лесенький, майже незначний початок. 

Сам Бог прийшов на землю, як зерно, 
як квас, як малесенький паросток.

Зерно — це чудо. Навіть найбільше 
дерево виростає з малого зерна. Твоя 
душа — це поле, на якому посіяні важ-
ливі діла та великі цінності.

Чи дозволиш їм вирости?
Автор: Бруно Ферреро

КРАМНИЦЯ
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Порадня

Не маю часу! І ще ціле море ду-
мок та образів… А може, ми 

просто погано добрали собі метод 
молитви? 

Чому ми зібралися при розмові про 
труднощі в молитві? Хтось міг би ска-
зати, що молитва це ж щось легке: ми 
її вивчили, спонтанно молимося в яки-
хось тяжких ситуаціях; для багатьох 
із нас молитва це щось інстинктивне 
і нерозривно пов’язане з життєвими 
подіями. І, певно, вона для всіх нас є 
чимсь доконечним: без молитви ми не 
провадимо християнського життя.   

Життя у клітці 
Почнімо з маленького прикладу, 

який я почерпнув з однієї книжки. 
Отож автор цієї книжки якогось дня 
проходжувався полями і луками — 
обабіч дороги лежали величезні тере-
ни незабудованої землі. На стежці се-
ред цієї «пустелі» він зустрів чоловіка, 
який вивів на прогулянку своїх чо-
тирьох собак. І раптом автор зауважив 
цікаву річ: три з цих псів бігали без 
жодних обмежень, із величезною енер-
гією пускалися в перегони, зникали у 
високій траві і знову з’являлися, і знову 
гналися один за одним. Однак четвер-
тий пес поводився інакше: він постійно 
був при своєму господарі, бігав тільки 
коротко і ненадовго, задаючи кружка 
довкола хазяїна. Метр, півтора — і по-

вертається. Попри те, що мав величез-
ну територію в своєму розпорядженні, 
він бігав тільки на короткі дистанції, і 
на цьому все. 

Наш автор запитав того чоловіка, 
чому ті три бігають вільно, а цей один 
поводиться так дивно? Хазяїн псів від-
повів йому: «Ті пси виросли на свободі, 
могли бігати без жодних обмежень. А 
цей пес ціле життя, ще донедавна, пе-
ребував у клітці, такій тісній, що міг 
рухатися лиш на кілька кроків. 

Цей приклад є відправною точкою 
для ширшої рефлексії: навіть якщо 
немає клітки, то тварина не вирушить 
у далекий біг. Подібно і з людиною: 
доки християнин не усвідомить, що 
Бог завжди близько, що Бог меш-
кає в її серці, — у своєму духовному 
житті завжди «бігатиме» тільки на 
короткі дистанції. Не буде прогресу, 
не буде духовної свободи.   

Етапи життя 
Що це означає конкретно? 
Почнімо від простого спостережен-

ня: кожен з нас помічає, як у нашому 
житті минають почергові етапи. Ми 
бачимо це на своєму тілі: дітьми ми 
були маленькі, дорослими ми почу-
ваємося справними, на старість піду-
падаємо на силах. Наша психіка теж 
дозріває: дітьми ми боялися багато 
чого, були сильно зосереджені на собі; 

доросле життя вимагає від нас узяти 
на себе відповідальність і вчитися на 
своїх помилках — і так далі. Те, що ці 
етапи об’єктивно наявні, ми найчіткі-
ше бачимо, коли фізичний і психічний 
розвиток не співгармонійні: коли хтось 
фізично дорослий, але психічно йому 
до цього далеко. Або коли діти нара-
жаються на травми, з якими ледве впо-
ралась би психіка дорослої людини. 
Факт є такий: наше життя психічне і 
фізичне позначене етапами розвитку. 

А якщо це так, то чому би це не 
мало стосуватися й життя духовно-
го? Вочевидь же стосується! Святий 
Йоан від Хреста писав, що в духовному 
житті є період дитинства, дозрівання і 
зрілості. Він у цьому не був у жодному 
разі самотній: і до нього, й після нього 
в теології говорилося про періоди очи-
щення, осяяння та з’єднання.   

Розарій на різні способи 
У перспективі молитви той перший 

етап — це час, коли ми залишаємося 
сильно зосередженими на собі, а мо-
литву супроводжують різні емоції, не 
раз дуже захоплені, як під час закоха-
ності; та молитва будується на розду-
мах, на використанні інтелекту. Пам’я-
таю, як ще підлітком, молячись 
Розарій, я визначав собі за правило 
при кожній десятці побачити якийсь 
новий аспект: от, може, щось уникло 
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моєї уваги, може, вдасться щось біль-
ше з цього витиснути? Це типовий 
приклад молитви початківця: мо-
литва, що спирається головно на 
роздуми, розумовий пошук. 

Однак настає мить, коли це обдуму-
вання починає нам бути обтяжливим. 
Щось змінюється в духовному житті, 
ми входимо в новий етап. Прошу, ось 
послухайте листа духовного керівника 
до світської особи: 

«Вважаю, що маєш цілковиту ра-
цію, не намагаючись розмірковувати. 
Безсумнівно, роздуми як розумова 
вправа були би можливими — в цьо-
му сенсі вони завжди можливі. Але не 
переймайся, просто молися. Все, що 
ти пишеш, вказує, що уява тобі не до-
помагає в духовному житті. Ти любиш 
мати перед очима яселка або якийсь 
образок просто як точку, що зосеред-
жує увагу. Тобто не для того, щоб під-
тримати уяву, збуджуючи її, а якраз 
навпаки — щоб її утихомирити. Я б не 
переймався тим, як саме потрібно мо-
литися Розарій. Найпростіший спосіб 
це збудити в собі якусь просту думку, 
пов’язану з конкретною таємницею» 
(Джон Чепмен OSB, «Листи про мо-
литву»). 

Це лист о.Джона Чепмена, англій-
ського бенедиктинця, написаний у 
січні 1925 року. Адресат цього листа 
мав саме такий досвід: довго молився, 
розмірковуючи, обдумуючи, аж це по-
чало для нього бути перешкодою, а не 
допомогою в молитві. Уява 
перестає йому служити: те-
пер образ допомагає тільки 
зачепити увагу, зосередити-
ся, збудити в собі відповід-
ний намір, угамувати тло. Це 
момент переходу від одного 
етапу до іншого.   

Бог веде далі 
Одна з головних труднощів 

для людей, які хочуть мо-
литися: вони тримаються 
одного й того самого мето-
ду молитви, який знають 
довгі роки, але який їм уже 
давно не допомагає зро-
бити ані кроку вперед. Це 
немов клітка, в якій виріс той 
пес. Якщо ми вперто тримає-
мося того методу молитви, 
який не приносить нам ко-
ристі, то самі себе засаджує-
мо в таку клітку. Це прирікає 

нас на біг «на короткі дистанції». Ми не 
матимемо духовного розвитку, бо Бог 
хоче вести нас далі, а ми Йому відмо-
вляємо. 

У Йоана від Хреста цей етап завершує 
так звана ніч почуттів, коли нас пере-
стають насичувати чуттєві переживан-
ня. Часто хтось, хто йде у монастир або 
хоче серйозно забратися до труду мо-
литви, має саме такий досвід: я спроб-
ував це і те, але ніде не знаходжу втіхи. 
Отож припаду до Бога: припаду до 
Нього, хоч Його не відчуваю — бо саме 
в цьому полягає ця ніч. Почуття не да-
ють утіхи, задоволення, а Бога ще теж 
не відчувається. Це час, коли молитва 
переносить нас з інтелекту, від роз-
думів і розмірковувань, до волі, де Бога 
ми починаємо передусім прагнути. 

«Не маю часу» 
Облишмо тепер тему етапів духовно-

го життя. Вистачить сказати, що одна 
з головних трудностей у молитві має 
своє джерело тут — у невідповідному 
доборі методу молитви і в спротиві 
Божому провадженню. «Молися так, 
як можеш, а не намагайся молитися 
так, як не спроможний», — це відома 
максима о.Чепмена, яку я присвячую 
кожному, від усього серця. 

Мій священницький стан, хоч і коро-
тенький, дозволяє мені дійти висновку, 
що найчастіша трудність на молитві це 
так звані розпорошення і брак часу. Це 
дуже часто чуєш на сповіді: я не мо-
лився, бо не мав часу, а як уже мав час, 

то не міг зосередитися. З цієї картинки 
варто зробити важливий висновок: час 
на молитву мусиш мати. Просто му-
сиш, ніде цього не діти. Архієпископ 
Рись у конференції для своїх священ-
ників [тобто для священників Лодзької 
архідієцезії, де він архіпастир від 2017 
року. — Пер.] згадував зустріч папи Бе-
недикта XVI з дієцезіяльними священ-
никами. Вони йому кажуть, що свя-
щенників нині щораз менше і в зв’язку 
з цим постає запитання, на чому вони 
мають зосередитися. В чому священ-
ники — незамінні? Певно, вони гада-
ли, що Бенедикт їм скаже: у служінні 
Таїнств. Бо це, вочевидь, правда: тільки 
священник служить Євхаристію. Але 
папа їм сказав щось інше: у молитві. В 
молитві перед Пресвятими Дарами. В 
тому, щоби щодня як мінімум годину 
присвятити саме цьому. 

Це — позиція, яку в Церкві творить 
сам Святий Дух. Звернуть увагу на те, 
що чернечі згромадження або мирян-
ські рухи, які викликають нашу повагу 
своєю радикальністю, ставлять силь-
ний наголос саме на цьому. Західних 
журналістів часто обурювало те, як 
сестри милосердя в Індії відходили 
від ліжок хворих, щоб о визначеній 
годині піти молитися, як їх навчила 
Мати Тереза. Францисканці Віднови, 
які служать у найпроблемніших сере-
довищах, живуть дуже інтенсивним 
темпом життя, вранці й увечері мо-
ляться на годинній адорації. Не маєш 

Порадня
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часу? — Мусиш мати час; мені шкода, 
але цього не переступити. Це може 
бути тяжко, складно, болісно, треба 
зректися самого себе, але цей час має 
бути знайдений. Христос вставав удо-
світа, щоб вийти на гору і там молити-
ся. Якщо Він дав нам такий приклад, то 
хто може від цього відговоритися?   

Навала думок та образів 
Щодо розсіянь: найбільше налашто-

ваний на них саме той, хто молить-
ся роздумами та уявою. Бо якщо ти 
розмірковуєш, то твоя молитва це 
просто певна думка, яка мусить 
постійно боротися за своє місце з 
іншими думками; якщо ти уявляєш 
якусь євангельську сцену, уява тут же 
підсуне тобі якісь привабливіші кар-
тинки. Отож якщо хтось молиться 
роздумами і відчуває, що інші дум-
ки постійно його розпорошують, то 
це може бути сигналом: настав час на 
іншу молитву, на простішу молитву, 
на молитву волі більше, ніж інтелекту. 

Саме тому від розсіянь дуже добре 
допомагає Ісусова молитва: бо це ко-
ротка формула, яка не дає простору 
широким розмірковуванням. Ця ко-
ротка формула скеровує нашу волю до 
Бога: я Тебе, Боже, прагну, Тебе виби-
раю, і це — уся моя молитва. Я молю-
ся тим, що хочу Бога. Інтелект у цій 
молитві задіяний набагато менше, і 
розсіяння набагато менше докучають.   

До духовної зрілості 
Підсумовуючи: багато наших труд-

нощів береться з того, що ми погано 
дібрали собі метод молитви. Цих ме-
тодів не бракує, а ми в духовному жит-
ті перебуваємо на різних етапах: не на 
кожному етапі та сама молитва буде 
однаково дієвою. Кожний з нас пови-
нен зробити зусилля, щоби знайти час 
на особисту молитву: немає іншого за-
собу. А той, хто зазнає розсіянь, нехай 
подумає, чи Бог не дає йому сигналу 
зробити якусь зміну в своєму внутріш-
ньому житті. Не накладаймо кліток 
самі на себе, не влаштовуймо собі ко-
ротких дистанцій. У наших спільнотах 
ми часто сміємося з тих, хто схильних 
до містицизму — і, певно, добре ста-
витися відсторонено до таких справ. 
Однак Церква проголошує нам щось 
вельми суттєве: кожний з нас поклика-
ний до того, щоби з’єднатися з Богом. 
Йоан від Хреста каже, що останній 
етап духовного життя, з’єднання, це 
зрілість. Хто з нас не хоче чути зрілим 
християнином? А зрілий це такий, що 
з’єднався з Богом через молитву.   

Бог на першому місці 
На завершення — ще одне зауважен-

ня. Говорячи про ці етапи, я би не хотів 
робити такий висновок, що хтось, хто 
ціле життя молиться одним методом, 
причому методом для початківців, — 
гірший або просто має затримки в 
духовному розвитку. Молитва це пе-
редусім діло Бога, і саме Йому нале-
жить ініціатива. Це дуже часто цитова-
ний приклад, але я його наведу: Мати 

Тереза до смерті тривала на тому етапі, 
який Йоан від Хреста називає темною 
ніччю душі — це можна вичитати з її 
щоденників. Це етап, який, за Йоаном, 
завершується дозріванням і передує 
зрілості, з’єднанню з Богом. То що, 
хто би сказав, що Мати Тереза була 
«незрілою»? Чи вона противилася 
Богу? Ні, так сказати не можна. Нікому 
не можна судити про зв’язок іншого з 
Богом. Бог заради нашого блага може 
вирішити, що якась перешкода нам 
буде залишена. Нехай кожний з нас 
серйозно сприйме слова св.Павла, які 
стосуються цієї ситуації: 

А щоб я не загордів надмірно висотою 
об’явлень, дано мені колючку в тіло, по-
сланця сатани, щоб бив мене в обличчя, 
щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Го-
спода ради нього, щоб він від мене відсту-
пився, та він сказав мені: «Досить тобі 
моєї благодаті, бо моя сила виявляється в 
безсиллі.» Отож, я краще буду радо хвали-
тися своїми немочами, щоб у мені Хри-
стова сила перебувала (2Кор 12, 7-9). 

Бог завжди дає. Може, не дасть тобі 
свободи від усіх перешкод, від усіх 
розпорошень. Твоя молитва може не 
завжди йти гладко. Але там, де Бог за-
лишає перешкоду, там ще й дає щедрі 
благодаті. Пам’ятаймо про те, щоб 
наше духовне життя було підпоряд-
коване не нашим очікуванням, на-
шим прагненням, нашим планам, а 
самому Богу, який є Володарем усьо-
го живого.

Порадня



19

Утвердження Української (Русь-
кої) Церкви в Речі Посполитій 

не було тривалим. Через ослаблен-
ня та поділи держави в 1772-му, 1793-
му й 1795 роках Російська імперія 
поширювала свою владу на суміжні 
українські землі, супроводжуючи 
це репресіями проти «уніатів» та 
насильницьким «наверненням» їх 
у Московську Церкву. У 1768–1796 
роках під владу Москви потрапила 
Правобережна Україна, 1839 року — 
Західна Білорусь і Північна Волинь, 
1875-го —  Холмщина й Підляшшя. А 
православну частину Київської ми-
трополії ще в 1685–1686 роках було 
прилучено до Московського па-
тріархату.

Водночас у західній частині України 
дедалі більше прихильників здобува-
ла ідея православно-католицької цер-
ковної єдності. У 1646 році на Соборі 
в Ужгороді вирішила відновити со-
причастя з Римом частина духовенства 
Мукачівської єпархії, територія якої 
впродовж століть перебувала під угор-
ським пануванням. Укладення Ужго-
родської унії відбулося на засадах, 
подібних до Берестейського поєднан-
ня, а серед її передумов важливу роль 
відіграла протидія поширенню проте-
стантизму та прагнення до зрівняння 
в правах із римо-католиками. Однак 
утвердитись унія змогла тут лише в се-
редині XVIII століття — після переходу 
всього Закарпаття під владу Австрійсь-

кої монархії Габсбургів.
Важливе значення для зміни харак-

теру взаємин між християнами різ-
них традицій спершу на Закарпатті, 
а пізніше й у Галичині, яка після пер-
шого поділу Речі Посполитої (1772 р.) 
перейшла до складу Австрійської мо-
нархії, мала просвітницька політика 
Габсбургів. Греко-католицька ієрархія 
(саме так стали офіційно називати 
«уніатів» за розпорядженням Марії 
Терези з огляду на їхній східний — 
«грецький» — обряд і західну — «рим-
ську» — юрисдикційну приналеж-
ність) здобула визнання й підтримку 
імператорського уряду, які виявляли-
ся у формальному зрівнянні в правах 
з римо-католиками, відкритті доступу 
до загальної та богословської освіти, 
зокрема й рідною мовою, забезпечен-
ні мінімального матеріального стано-
вища та організаційному оформленні 
церковно-адміністративних структур 
(1771 р. узаконено самостійність Му-
качівської єпархії, від якої в 1818-му ві-
докремлено Пряшівську єпархію).

У 1808 році було відновлено Галицьку 
митрополію з осідком у Львові.

Габсбурзькі реформи зумовили ут-
вердження принципів віротерпимості 
й поваги до свободи сумління, а також 
інтеграцію українських християн та 
їхніх церковних структур у держав-
но-політичне життя. Греко-Католи-
цькій Церкві Галичини судилося віді-
грати особливу роль в українському 

національному русі. Хоча й більшість 
греко-католицького духовенства на-
прикінці XVIII — у першій половині 
XIX століття була сполонізована, ча-
стина нижчого духовенства й семіна-
ристів під проводом «Руської трійці» 
— Маркіяна Шашкевича, Івана Ваги-
левича та Якова Головацького — у 30-х 
роках XIX століття звернула свої по-
гляди до простолюду. Освічені люди 
прагнули осмислити його історичне 
минуле, культурну спадщину й су-
спільні потреби та пропагували ідею 
єдиного руського народу, розділеного 
між двома імперіями та відмінного 
від поляків і росіян. Саме ця ідея ляг-
ла в основу політичної платформи 
перших національних інституцій, які 
виникли під час революції 1848–1849 
років з ініціативи та під керівництвом 
греко-католицької ієрархії: Голов-
ної руської ради, «Галицько-Руської 
матиці» (літературно-освітнє това-
риство, метою якого була просвітни-
цька діяльність серед українців через 
прицерковні школи, видання книжок 
тощо), Народного дому та ін.  У 1868 
році було створено товариство «Про-
світа», яке проводило освітню роботу 
серед українського селянства. У кожно-
му місті та селі виникли свої осередки 
«Просвіти» з читальнями, якими керу-
вали місцеві священики. Найвідоміші 
українські громадсько-політичні та 
культурні діячі часто були членами 
цієї організації.  ДАЛІ БУДЕ...

Зі сторінок історії УГКЦ
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Кожне, навіть найменше про-
хання Бога про благодать 

приносить великий плід. 
Однак щоденна завантаженість ча-

сто робить так, що ми забуваємо про 
Божу присутність. Щоби зростати в 
любові до нашого Творця, нам треба 
час від часу нагадувати собі про Його 
близькість і говорити з Ним. 

Слова, скеровані до Бога, можуть 
бути такими ж простими, як і кожне 
вітання, яке ми скеровуємо до наших 
батьків, дитини, співподруга чи роди-
ча, що перебувають із нами в одній 
кімнаті. Можемо, за св.Фаустиною, 
повторити «Ісусе, уповаю на Тебе», 
або просто сказати тільки одне слово 
— «Абба». «Ісусе, будь у моєму жит-
ті» — це ще одна прекрасна молитва. 

Варто пам’ятати про такі короткі 
молитовні акти й часто ними кори-
стуватися. 

Ось три короткі молитви, які пе-

ремінюють наш день, повний обов’яз-
ків, стресів чи тягарів.   

«О мій Ісусе, зглянься надо мною» 
Йоан Павло ІІ вважав Боже Мило-

сердя межею, яку Бог визначає злу. 
Саме тому ми взиваємо Його мило-
сердя, коли в нашому серці чи в ото-
ченні діється щось зле. Уявімо, що Бог 
стримує страждання і зло, яке, немов 
оскаженілий пес, якого міцно трима-
ють на прив’язі. Або ще можемо уя-
вити, як Мойсей стримує хвилі Чер-
воного моря, щоб ізраїльтяни могли 
ним пройти.   

«Довіряю Тобі» (або ще: «Дякую 
Тобі») 

Вираження нашої довіри Ісусові 
перебуває в центрі образу Божо-
го Милосердя, що його Ісус об’явив 
св.Сестрі Фаустині. Добре буде пам’я-
тати, що ця вдячність проливається 
на нашу дійсність. А це може нас убе-
регти від неспокою розуму і серця. 

Справді, є стільки всього, за що варто 
бути вдячним! Коли дякуємо, ми про-
сто підтверджуємо цей факт.   

«Ісус, Марія, Йосиф» 
Думка про Святе Сімейство може 

нас пригнічувати — особливо коли 
ми спробуємо усвідомити, як нам да-
леко до щоденного життя цих трьох 
на землі. Така реакція, однак, оминає 
увагою один ключовий факт. А отже, 
Святе Сімейство це не тільки приклад 
того, як ми маємо жити, але насампе-
ред це джерело благодаті, щоб жити 
так, як вони. Ісус, який був серцем 
цієї сім’ї, готовий надати нас усю не-
обхідну допомогу. Вимовляючи імена 
членів Святого Сімейства як молитву, 
ми просимо про допомогу в нашому 
сімейному житті.

Порадня
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
01 липня – Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крови Господа нашого Ісуса Христа. 

Свято – Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа – в Українській 
греко-католицькій Церкві є відносно недавнім. Відношення до цього свята ще дискусійне, і воно ще досі шукає 
своє відповідне місце у нашій традиції. З’явилося свято на Заході ще у XIII ст., однак стало особливо популярним 
з XVI ст., як відповідь на тези реформації про те, що Ісус присутній під видом хліба і вина тільки під час Літургії, 
або й що Його присутність не є тут реальною, а лише символічною. 

04 липня – Матері Божої Неустанної Помочі. Зважаючи на поширення серед вірних Української Греко-Ка-
толицької Церкви культу Матері Божої Неустанної Помочі, Синод Єпископів УГКЦ, що проходив у Львові-Брю-
ховичах 3-12 вересня 2017 року, встановив свято Матері Божої Неустанної Помочі та постановив його святкування 
в першу неділю липня. 

07 липня – Різдво чесного і славного прор., предтечі і хрестителя Господнього Йоана. Свято встановлене 
на згадку про події, пов’язані з народженням Іоанна Хрестителя, які описані в Євангелії від Луки (Лк. 1:24-25, 
57-68, 76, 80). За вченням іудаїзму перед приходом Месії повинен явитися його попередник – предтеча, яким у 
відповідності з пророцтвом Малахії (Мал. 4:5) вважається пророк Ілля. В християнстві вчення про провісника 
Месії – Ісуса Христа пов’язане з образом пророка Іоана Хрестителя, який відновив і продовжив служіння Іллі. Як 
оповідає Євангеліє, сам Ісус назвав Іоана “Ілля він, що має прийти” (Мф. 11:14). 

07 липня – РІЧНИЦЯ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БЛАЖЕННОГО СИМЕОНА ЛУКАЧА. Народився в селі Старуня 
Солотвинського району Станіславівської (нині Івано-Франківська) області. Допитливий селянський син мав вели-
чезний нахил до науки. Ще коли навчався в школі в рідному селі, а згодом — в Богородчанах, два роки навчання 
зарахували за три. В Коломийській гімназії вчився так добре, що завоював популярність як репетитор, і завдяки 
репетиторству міг самостійно оплатити навчання. 

12 липня - Свв. славних і всехвальних, і первоверховних апп. Петра й Павла. ХРАМОВЕ СВЯТО ПАРАФІЇ 
(КРАСНА). Наша Церква з великою урочистістю 12 липня святкує празник, який в наших богослужбових книгах 
має таку назву: «Святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра й Павла». Обидва ці апостоли 
визначні своїм характером, своєю ревною апостольською працею та своїм великим культом у святій Церкві. 

29 липня – НІЧНІ ЧУВАННЯ. Початок о 19:00 год.
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