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7 ЛИПНЯ НАРОДИВСЯ БЛАЖЕННИЙ ВЛАДИКА СИМЕОН 
ЛУКАЧ – СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СТАНІСЛАВІВСЬКИЙ

Вочевидь, кожна людина, яка 
приходить у цей світ, при-

ходить не випадково, але щоби 
сповнити певний Божий задум. Те, 
що може зробити один, ніколи не 
зробить хтось інший. Те, до чого 
покликаний один – повинен здійс-
нити тільки він і ніхто крім нього.

В житті кожного народу завжди є 
люди, які по-особливому вписали свої 
імена в історію. В нашому українсько-
му народі таких імен чимало. Багато 
з них своєю щоденною працею, не-
втомним служінням та самопожерт-
вою дбали про кращу долю для своєї 
Батьківщини, та навіть поплатилися 
за це своїм життям.

В історії нашої Церкви теж є такі 
люди. Їх чимало, але серед них  
по-особливому видніються імена тих, 
яких 28 червня 2001 р. вже нині св. 
Папа Іван Павло ІІ залічив до лику 
блаженних Католицької Церкви. Всі 
вони своєю кров’ю зросити те зерно 
віри, яке так щедро сіяли на наших 
землях св. Володимир Великий, св. 
Антоній та Теодосій, св. Йосафат та 
інші світочі-просвітителі нашої Бать-
ківщини України.

Сьогодні, 7 липня, ми, окрім світло-
го празника Різдва Івана Хрестителя, 
маємо привід для ще однієї радісної 

дати, адже саме цього дня 128 років 
тому – у 1893 р. народився блажен-
ний священномученик Симеон Лу-
кач – єпископ Станіславівський. Це 
ім’я в останні роки по-особливому 
гучно звучить в нас на Прикарпатті, 
адже неподалік Івано-Франківська, в 
його родинному с. Старуня, діє цілий 
Центр паломника, названий на його 
честь.

Майбутній Владика Симеон наро-
дився у звичайній сільській сім’ї, од-
нак вже з малку виділявся особливою 
допитливістю та умом. У семирічно-
му віці розпочав навчання спершу у 
рідному селі, а згодом — в Богород-
чанах. Вчився так добре, що  два роки 
навчання зарахували за три.

Далі продовжив здобувати освіту в 
Коломийській гімназії. Щоби ком-
пенсувати витрати на дорогу, про-
живання та навчання, Симеон почав 
займатись репетиторством, що й до-
зволило йому не бути «тягарем» для 
родини. Очевидно, для цього мусив 
багато працювати та добре вчитися.

Після закінчення навчання в гімназії, 
розпочав студії в Духовній семінарії. 
Був то 1913 р. Вочевидь саме тоді він 
вперше познайомився з своїм майбут-
нім святителем Владикою Григорієм 
Хомишиним. Молодий та кмітливий 

семінарист відрізнявся особливою 
любов’ю до молитви та жагою до 
знань. З причини бойових дій І Світо-
вої війни, Симеон перериває навчан-
ня в семінарії, однак успішно завер-
шує формацію у 1919 р. У жовтні того 
ж року приймає ієрейські свячення та 
душпастирює в с. Лядське Шляхоцьке 
біля Тлумача (сучасна Івано-Франків-
щина).

Бачивши своїм прозорливим по-
глядом натхненну працю о. Симеона, 
Владика Григорій Хомишин у грудні 
1920 року призначив його викладачем 
в рідній Станіславівській духовній 
семінарії, де працював до квітня 1945 
р. На той час у семінарії був високий 
рівень викладацького складу. Серед 
викладачів тільки о. Симеон Лукач, 
який викладав моральне богослів’я 
та був духівником, не був доктором 
наук. Тим не менше, його лекції, спо-
сіб життя, проповіді стали справжнім 
зразком священничого ідеалу. Отця 
Симеона потай від нього називали 
«магістром моральності».

Відчуваючи небезпеку для нашої 
Церкви, Владика Григорій Хомишин 
весною 1945 року таємно висвятив о. 
Симеона та ще двох осіб на єпископів. 
Знаємо, що в квітні того ж року Вла-
дику Григорія та всю верхівку нашої 
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Церкви арештували.
Про архієрейську хіротонію ніхто 

не знав, навіть рідні. Владика Симе-
он, після закриття семінарії, повер-
тається до рідного села, де виконує 
обов’язки звичайного парафіяльного 
душпастиря. Однак спокій був недов-
гим. У березні 1946 р. у Львові під час 
Псевдособору остаточно ліквідовують 
УГКЦ. Священники, які не перехо-
дять до Московського патріархату, 
змушені перейти в нелегальне стано-
вище. Місцевий священник не дозво-
ляє більше служити в храмі о. Симео-
ну і той переходить в підпілля.

Владика Симеон і тут проявив свою 
працелюбність, адже став одним з 
найактивніших керівників підпілля 
УГКЦ. Пильне око енкаведистів ре-
тельно стежить за ним, але до арешту 
справа дійшла тільки в 1949 р. Арешт 
здійснювали дуже поспішно – 
відповідні документи видава-
ли вже заднім числом.

Його кримінальна справа – 
це окрема тема для цілих ди-
сертацій. Він, простий і слаб-
кий чоловік, вірно і мужньо 
вистояв протягом усіх 17-ти 
тортур та допитів. Жодного 
разу, жодним словом він не 
зрадив ані своїх співбратів у 
священстві, ані своїх підпіль-
них парафіян-послідовників, 
не назвавши жодного імені 
тих, ким опікувався. У прото-
колі його допиту записано:

«Я відправляв Службу Божу 
на квартирі й по деяких ха-

тах, де бувало від однієї до тридцяти 
осіб… Також уділяв хрещення і він-
чання… Одначе совість не дозволяє 
мені згадати імен, щоби через мене 
не терпіли ті люди, що шукали в мене 
духовної послуги. Я чинив із вірою, 
що служу Божій справі, тому нараз-
ився на небезпеку попасти в колізію 
з державним законом. Оскільки дер-
жава визнає мене винним, сам хочу 
нести відповідальність».

Мабуть, немає потреби вкотре і зно-
ву переповідати життєпис цього «Му-
ченика із Карпат», якого ми всі так 
любимо, але хотіли в цих кількох абза-
цах наголосити саме на його ревному 
душпастирському служінні, апогеєм 
якого стало народження для Неба 
тут, в нашому рідному селі, 22 серп-
ня 1964 року. Якраз минулого тижня 
пройшло 20 років, як нині вже святий 

Папа Іван Павло ІІ у Львові підніс вла-
дику Симеона та ще 26 новомучеників 
УГКЦ до лику блаженних.

Ексгумовані тлінні останки Владики 
Лукача 18 липня 2003 року були пере-
везені до Катедрального Собору Свя-
того Воскресіння м. Івано-Франківська 
для загального почитання.

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 Лука-
ча з Архікатедрального собору, що в 
Івано-Франківську, для прилюдного 
вшанування.

У 2017 році, на подвір’ї храму св. Пе-
тра і Павла розпочато будівництво му-
зею «Блаженного Священномученика 
Симеона Лукача та підпільної УГКЦ», 
який урочисто освятив та відкрив Па-
тріарх Святослав 29 квітня 2018 року з 
нагоди святкування 125-річчя від дня 
народження блаженного священно-
мученика Симеона Лукача.

З тієї нагоди Патріарх про блажен-
ного священномученика говорив так:

«Підпільні священики виховували-
ся на рукописних книгах з богослів’я, 
авторами яких був сам Симеон Лукач. 
Таким чином, блаженний Симеон є 
частиною особистої історії кожного з 
нас. Мені дуже приємно, що пам’ять 
про нього плекається не згідно якоїсь 
вказівки «згори», але ініціатива вий-
шла з того місця, де жив та трудився 
наш блаженний Симеон Лукач».
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СЛОВО БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 
ПІД ЧАС УРОЧИСТОГО ПРОГОЛОШЕННЯ КАТЕХИЗМУ 

ДЛЯ МОЛОДІ «МИ ЙДЕМО З ХРИСТОМ»

Мета Катехизму «Ми йдемо з 
Христом» – завести молоду 

людину на дорогу пізнання Бога та 
Його богоодкровенних істин, шля-
ху, який не має кінця!

Сповіщаю вам велику радість  - має-
мо Катехизм для молоді «Ми йдемо 
з Христом»! Унікальна новина для 
України і всього світу, зокрема для 
нашої молоді! Ця радість з’являється 
від можливості бути разом, зустріти-
ся після довгої перерви, яка тривала 
понад рік, а головне - передати нашій 
молоді дуже важливий інструмент 
для проголошення Божого слова і на-
вчання правд християнської віри.

Маю за велику честь проголосити 
Катехизм, над яким наша Церква пра-
цювала впродовж восьми років. Ду-
маю, що сьогодні багато доповідачів 
відкриють вам таємниці написання 
цієї книги, опишуть її структуру.

Хотів би сьогодні згадати про ще 
одну подію, яка відбулася в цій залі 
десять років тому. Йдеться про про-
голошення, хтось скаже «дорослого», 
а хтось – великого чи складного, але 
точно унікального, єдиного і непо-
вторного Катехизму УГКЦ «Христос 
– наша Пасха».  Чомусь саме мені ви-
пала честь звершити тоді це урочисте 

дійство. Тут, у стінах Львівської ду-
ховної семінарії, ми багато працюва-
ли, я був одним із членів редакційної 
групи, яка працювала над Катехиз-
мом під керівництвом отця доктора 
Мирона Бендика. Це була унікальна 
і неповторна праця. Після проголо-
шення Катехизму УГКЦ «Христос – 
наша Пасха» розпочався особливий 
час його рецепції. З того боку екрану 
зараз нас чує владика Петро Стасюк 
з Австралії, який єднається з нами за 
допомогою онлайн-трансляції. Він 
займався тоді, як тогочасний голова 
нашої Катехитичної комісії, популя-
ризацією Катехизму. Пригадую, як 
ми разом представляли книгу в Ар-
гентині, у парафії, у якій я свого часу 
був парохом, у м. Посадас провінції 
Місіонес. А 2012 року, коли ми зібра-
лися на Синод та Патріарший Собор 
нашої Церкви в Куритибі, то провели 
цілу серію презентацій видання для 
нашої місцевої громади Бразилії. Уже 
тоді виникла потреба його перекладу, 
і сьогодні ми маємо наш Катехизм у 
перекладі багатьма мовами: російсь-
кою, англійською, португальською, 
іспанською мовами. Триває робота 
над перекладом німецькою, польсь-
кою та італійською мовами.

З нами на онлайн-зв’язку перебуває 
також сестра Луїза Цюпа, яку ми на-
зивали «мамою  Катехизму».

Зустрічаючись у різних місцях пе-
ребування нашої Церкви в багатьох 
країнах та на різних континентах, 
ми побачили потребу працювати 
над іншими Катехизмами. Бо те, що 
ми спромоглися, як зріла, помісна і 
водночас глобальна Церква, мати свій 
Катехизм, не означає, що треба сісти 
і скласти руки. Пригадуєте, як ко-
лись казав Блаженніший Любомир, 
що він собі ще не вимурував печі, на 
якій можна було б сісти і спокійно 
відпочивати? Тоді наша молодь у різ-
них куточках Церкви почала просити 
окремого Катехизму для себе.

Написання Катехизму для молоді 
становить, можливо, більший виклик, 
ніж написання «дорослого» Катехиз-
му, бо треба використати особливий 
літературний жанр. Пригадую, що 
ми запросили з Конгрегації доктри-
ни віри експерта, який розповідав 
нам, чим відрізняється Катехизм від 
інших видів видань. Це не підручник 
з богослов’я, не якийсь тимчасовий 
текст і не авторська наукова стаття. 
Катехизм – це ісповідь віри Церкви. 
Його автором є Церква, не окремий 
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письменник чи богослов. Проте цей 
катехитичний текст повинен мати 
свого адресата.

Коли ми почали шукати нового спо-
собу промовити новим катехитичним 
текстом, тоді почалася копітка праця, 
яка тривала вісім років. Їй передував 
великий і серйозний етап слухання 
молоді, адже, щоб скерувати спец-
ифічний текст до адресата, останньо-
го треба почути і зрозуміти.

Ви добре знаєте, що молодіжна 
культура мінлива. Той, хто ще вчора 
вважався молодим, сьогодні вже не 
розуміє мови, якою розмовляє сучас-
на молодь, культури есемесу, твітера 
чи тік-току. Існує новий спосіб де-
шифрувати звичні фрази зрозумілою 
для молоді мовою.

Момент слухання і спосіб комуніка-
ції з молоддю був побудований на 
цілій серії зустрічей. Довкола прощ 
до Зарваниці для мене, як Глави 
Церкви, витворилася окрема дорога 
спілкування з молодими людьми, яка 
називається «Мудра молодь запитує».

Щороку наша Комісія у справах мо-
лоді створює можливість молодим 
людям ставити запитання. Ми шука-
ли різні способи, як відповідати на ці 
запитання, навіть якщо багато з них 
не були озвучені чи на них не вдалося 
відповісти під час зустрічей. Зокрема, 
випустили компакт-диск із запитан-
нями та відповідями, хоч він теж став 

витвором для динозаврів, бо сучасна 
молодь вже не має комп’ютерів із CD-
ROM. Загалом ми зібрали і впорядку-
вали близько тисячі запитань молоді. 
Таким чином упродовж усього часу в 
найрізноманітніший спосіб ми нама-
галися вибудувати дорогу спілкуван-
ня з нашою молоддю і дуже уважно її 
слухати. Це слугувало стартовим ма-
теріалом для того, щоб можна було 
належним чином підготувати катехи-
тичний текст, адресований молодим 
людям.

Для того щоб створити групу для 
написання Катехизму, рішенням на-
шого Синоду ми зібрали дві комісії 
– Катехитичну та Молодіжну. Я осо-
бисто брав участь у перших зустрічах. 
Це був дуже цікавий досвід, бо зустрі-
лися два різні полюси нашої Церк-
ви. Катехитична і Молодіжна комісії 
– це як холодне і тепле. Треба було 
пильнувати, щоб результат не став 
літеплим. Катехитична комісія дбала 
про доктринальну коректність тексту. 
«Батьки» великого Катехизму дуже 
переживали, щоб жодна кома, жодна 
йота не зникла зі скарбу віри. Вони 
мали мандат на це особливе завдан-
ня. Адже Катехизм – це текст, який 
має передавати істинну апостольсь-
ку віру нашої Церкви. Один із еле-
ментів істинності Катехизму – це його 
цілісність. Бо ж не все те, що написа-
но у членах «Символу віру», цікавить 

сучасну молодь. Дехто вважає, що де-
які його елементи призначені для ба-
бусь і дідусів, які готуються до смерті 
(«Чаю воскресенія мертвих. І жизні 
будущаго віка. Амінь»). Молодь хоче 
цей вік, світ завойовувати, змінювати, 
перебудовувати. Тому Катехитична 
комісія мусила дбати про те, щоб Ка-
техизм передав цілісно та інтегрально 
віру нашої Церкви, навіть ті теми, які 
молодь відкриє для себе згодом.

 Молодіжна комісія хотіла, щоб цей 
Катехизм був молодіжним за стилем 
і способом викладу. Це стосувалося 
також ілюстративного матеріалу (ма-
люнків і фотографій) та обсягу. Ка-
техизм мав бути таким, що спонукає 
молоду людину взяти книгу до рук, а 
потім понести зі собою, а не постави-
ти на поличку, щоб вона припадала 
порохом. Дискусія дала дуже цікавий 
плід. Думаю, що нам все-таки вдало-
ся, з одного боку, цілісно і правдиво, 
істинно, «православно», викласти у 
повноті віру нашої Церкви, а з іншого 
- знайти спосіб молодіжної комуніка-
ції з адресатом.

Катехизм має цікавий спосіб викла-
ду матеріалу. Він має вигляд путів-
ника мандрівника. Коли хтось пу-
скається в туристичну поїздку, купує 
путівник, щоб, прибувши до якоїсь 
країни чи міста, знати, з чого почина-
ти екскурсію та мати компетентного 
гіда. Правда, сьогодні путівником не 
завжди є книжка, і ми розуміємо, що 
наш Катехизм швидко матиме он-
лайн-формат і буде доступним у ва-
ших смартфонах.

Ми знайшли спосіб, як побудува-
ти подорож і передати живу віру, 
у Христовому Євангелії, зокрема у 
фрагменті подорожі Христа зі свої-
ми учнями до Емаусу. Пригадуєте, як 
Ісус Христос спочатку інкогніто по-
дорожував зі своїми розчарованими, 
похнюпленими учнями до Емаусу? 
Він почав спільну подорож із того, що 
особисто поцікавився, про що ці учні 
розмовляють, що їм болить, що для 
них є важливим саме сьогодні. З цієї 
євангельської історії і розпочинаєть-
ся цей наш Катехизм. Учні Христа 
вирушили в дорогу з думкою, що все 
пропало, їхня надія не справдилася, 
бо Учитель помер. Однак у цій дорозі 
вони не були самотні, Спаситель ішов 
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поруч із ними і особисто до них гово-
рив. Потім вони згадували про це сло-
во Господнє і казали один до одного: 
«Чи не палало наше серце, коли Він 
пояснював нам Писання?».

Саме в такий спосіб Церква-мати, 
яка є тілом воскреслого Спасителя, 
хоче сьогодні стати поруч із кожною 
молодою людиною – дівчиною і хлоп-
цем наших часів, щоб подорожувати 
разом дорогами сучасного життя.

Укладаючи текст, ми орієнтувалися 
на  мандрівників із різних куточків 
Церкви, бо по-одному дивитиметь-
ся на світ молода людина з княжого 
Львова, цілком по-іншому – хлопець 
чи дівчина з Луганська, Казахстану 
або Бразилії, а ще по-ін-
шому – людина неукраїн-
ського походження. Проте 
саме через свідчення і во-
плочення Божого слова в 
історії нашої Української 
Греко-Католицької Церкви 
вони відчують, що Господь 
сьогодні до них особисто 
промовляє і дихає на них 
Духом Святим. Тому ми 
мусили брати до уваги 
смаки різних паломників. 
Головне, запросити їх іти 
разом. Тому перше слово 
Катехизму – «ми», не «я», 
«ти», «він», «вона». Ми, як Божий на-
род і Христова Церква, не сидимо, не 
спимо, а йдемо разом із Христом.

Якщо молода людина зуміє розпо-
чати свій життєвий шлях і усвідо-
мить, що вона, як християнин, не са-
мотня, а є членом спільноти, складає 
глобальне і вселенське «ми», а серед 
усіх трагедій, катаклізмів, пандемій, 
страхів сучасного світу йде за руку із 
самим Богом, то її подорож буде мати 
цілком інший вигляд. Вона зрозуміє, 
що таку дорогу варто пройти, а життя 
варте того, щоб його прожити.

Кожен туристичний путівник мі-
стить інформацію про певні місця. 
Саме тому ми побудували дорогу 
в ньому довкола чотирьох храмів – 
символів та етапів розвитку Київсь-
кої Церкви: Софії Київської, собору 
Святого Юра у Львові, собору Святої 
Софії в Римі та собору Воскресіння 
Христового в Києві.

Ця книга побудована у форматі діа-

логу, у якому мудрі молоді люди пи-
тають, а отець Андрій відповідає на 
їхні запитання. Однак, властиво, тим, 
хто говорить, є сам Христос, а отець 
Андрій символізує апостола Андрія 
Первозваного – першого апостола, 
який побачив Божу славу на київсь-
ких землях, а відтак через дорогу жит-
тя нашої Церкви і сьогодні пропові-
дує Боже слово у нашій Церкві.

Як ви знаєте, Катехизм «Христос 
– наша Пасха» складається із трьох 
частин: «У що ми віримо?», «Як ми 
молимося?», «Як ми живемо?». Кате-
хизм для молоді є подібним, він теж 
складається із трьох частин: «Як ми 
віримо?», «Як ми надіємося?»  і «Як 

ми любимо?». Маємо справді особли-
вий дар благодаті Святого Духа, плід 
багатьох, часом гострих, дискусій, але 
фахової, справжньої праці.

Я б сьогодні допустив важкий гріх 
(перед ним перестерігав покійний 
отець доктор Іван Музичка, коли 
переглядав структуру великого Ка-
техизму – «peсcatum omisionis», що 
означає «гріх занедбання»), якби із 
вдячністю не згадав сьогодні про пра-
цю цим Катехизмом Богословського 
відділу нашої Патріаршої курії і його 
очільника владику Ярослава Приріза. 
Богословський відділ – це своєрідна 
наша «конгрегація доктрини віри», 
яка дуже прискіпливо дивилася на 
текст. Була навіть дискусія про те, 
чи можна вважати такий текст Кате-
хизмом, і пропозиція, щоб назвати 
його катехитичним посібником для 
молоді від імені Патріаршої катехи-
тичної комісії. Богословський відділ 
подав багато зауваг, але на рівні Сино-

ду Єпископів ми відчули, що молодь 
очікує і потребує Катехизму, якого 
ми обіцяли. Упродовж останніх років 
тривала важка праця, щоб справді 
цей текст, відповідно до серйозності 
питань і фаховості відповідей, можна 
було б назвати словом «Катехизм».

Сьогодні я вітаю вас з тим, що така 
книга в нас з’явилася. Очевидно, що 
цей текст Катехизму для молоді «Ми 
йдемо з Христом» не є вичерпним 
викладом віри, молитви та мораль-
но-аскетичних засад християнського 
життя. Його слід вважати вступом до 
Катехизму «Христос – наша Пасха» як 
його своєрідний компендіум. Мета 
Катехизму «Ми йдемо з Христом» 

– завести молоду людину 
на дорогу пізнання Бога 
та Його богоодкровенних 
істин, шляху, який не має 
кінця! Але якби наша су-
часна молодь знала хоча б 
все те, що викладено в цій 
книзі, то вже було б добре.

Перед тим як підготувати 
до оприлюднення останню 
редакцію цього Катехизму 
для молоді, ми передали 
його проєкт нашим влади-
кам, щоб вони презентува-
ли його у своїх єпархіях і 
читали його разом зі своїми 

катехитами та молоддю, а також щоб 
вносили свої поправки та подавали 
пропозиції. Коли вже настав момент 
подавати цей текст на  розгляд і за-
твердження Синоду, почалася пан-
демія і наш Синод не міг зустрітися. 
Не знаю, можливо, це був Божий за-
дум, щоб ми вчилися, як це робить 
наша молодь, і почали синодальну 
працю онлайн. Відтак наш Кате-
хизм був потверджений відповідно 
до всіх канонічних вимог, які сьогод-
ні нам подає Апостольська столиця 
для синодального діяння і праці, на 
онлайн-засіданні Синоду Єпископів 
УГКЦ.

Тож цей плід такої різнопланової, 
багаторівневої та глобальної загаль-
ноцерковної восьмирічної праці на-
шої Церкви, як її особливої уваги до 
молоді, сьогодні у ваших руках! Із цієї 
подією щиро, з великою радістю і від 
усього серця вас вітаю!

+ СВЯТОСЛАВ

Голос Церкви
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Історія Центру паломника

Церква Великомучениці Па-
раскеви-П’ятниці (храмове 

свято 10 листопада), дерев’яна, 
побудована і освячена в 1908 році. 
Про місцеву церкву є згадки в дру-
гій половині XVI ст. 

На місці сучасної дерев’яної церкви 
стояла давніша, яка походила щонай-
пізніше з XVIII ст. У 1915 році була 
спалена.

Замість неї громада у 1924-1927 ро-
ках збудувала нову церкву з дерева, 
яку освятили у 1931 році. Довгий час 
храм був головним молитовним міс-
цем для вірних села Старуні і Ластів-
ців.

Саме в цьому храмі вперше побував 
на Службі Божій наш Блаженний Си-
меон Лукач. Згодом, бувши священ-
ником та опісля єпископом, він часто 
тут служив та уділяв Святі Таїнства. 
Так було до березня 1946 р. Після 
Львівського Псевдособору місцевий 
душпастир змушений був підписати 
перехід до московського партіархату 
і, відповідно, він особисто повідомив 
Владику Симеона про те, що той біль-
ше не може публічно звершувати бо-
гослужіння в цьому храмі.

За свідченням очевидців, Блажен-
ний Симеон боляче сприйняв цю но-

вину, але, в той же час, дуже стійко, 
повідомивши своїх найближчих про 
те, що більше вони не будуть відвіду-
вати храму св. Парасковії. 

Відтоді близько трьох років Вла-
дика Симеон підпільно душпа-
стирював у своїй домівці, вділя-
ючи Святі Таїнства. Місцеві люди 
дуже любили його як за гідний 
приклад, так і за велику самопо-
жертву, адже він ніколи не вима-
гав якоїсь пожертви за будь-яке 
священнодіяння. Ось як Блажен-
ний сам про це згадував: 

«Я не відмовляв їм (йдеться про 
людей, якими опікувався — Авт.) 
просьбі, одначе не вимагав від 
нікого ніяких грошей, хіба прий-
мав від декотрих милостиню, 
звичайно, в натурі. Якщо напо-
лягали, щоби прийняти, часто 
поручав дати ту жертву якомусь 
убогому». 

В лютому 1949 року його викли-
кали в сільську раду, погрожуючи 
виселенням із села. Тимчасово 
владика переїхав до Надвірної.

Після виходу з підпілля та ле-
галізації УГКЦ громада відразу 
повернулася в лоно своєї Церкви.

На церковному подвір’ї в 1991 

році постав бронзовий пам’ятник 
Блаженномученику Симеону Лукачу, 
зведений за кошт громади села. 

ЦЕРКВА СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ-П’ЯТНИЦІ 
(ЦАРИНКА)
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Новини паломницького центру

У ніч з 29 на 30 червня відбули-
ся традиційні нічні чування 

в Центрі паломника «Симеон Лу-
кач» (с. Старуня), які вперше очо-
лив єпископ Бучацький Владика 
Дмитро Григорак. Численні вірні 
зібралися в храмі святих апостолів 
Петра і Павла, щоб спільно помо-
литися і просити заступництва свя-
щенномученика Симеона Лукача.

Розпочалися чування з урочистої зу-
стрічі хлібом-сіллю Владики Дмитра 
Григорака на подвір’ї храму. Служба 
Вечірні – молитовний початок чувань, 
після якої вірні почули вступну нау-
ку єпископа. Владика наголосив на 
тому, що Господь кожному з нас дав 
вільну волю і шанує наш вибір.

«Без Бога немає жодного добра. Тим, 
хто помер, Бог відкрив двері до неба, 
але тим, хто цього хоче. На Літургії є 
момент перетворення Дарів, під час 
якого звучать слова «це є Кров Моя 
Нового завіту, що за вас і за многих 
проливається на відпущення гріхів». 
Чому не за всіх? Помер Христос за 
всіх і кожного, але не всі обирають 
Його. Бог пропонує і чекає нашої від-
повіді» – наголосив Владика.

Після духовної науки усі спільно по-
молилися молебень до блаженного 

священномученика Симеона, прося-
чи його заступництва у всіх прохан-
нях та справах.

У другій науці вірні разом з Влади-
кою розважали над тим, як уподіб-
нюватися до Ісуса Христа та слідувати 
за Ним. Єпископ розповів про те, що 
молитва до Бога та святих – дія, яка за-
прошує Господа діяти.

«Свій спосіб життя Христос являє 
нам на кожній службі Божій. Він пе-
ремінює за допомогою священника 
хліб на своє Тіло, а вино на свою Кров. 
Євхаристія – це спосіб Його буття. 
Він казав: «Їжте моє тіло і пийте мою 
кров». Христос у такий спосіб пропо-
нує Євхаристійне життя – жити для 
інших коштом себе», – проповідував 
єпископ.

Після глибоких духовних розва-
жань, прочани мали можливість ра-
зом з Владикою просити Господа про 
зцілення душі і тіла під час молитов 
на оздоровлення.

Опісля, розпочалася Архієрейсь-
ка Божественна Літургія, яку очолив 
Єпископ Бучацький Дмитро Григо-
рак.

Після читання Євангелії від Матея, 
Архієрей звернув особливу увагу про-
чан на роль спільноти у церковному 

житті. За його словами спільнота по-
винна бути іконою – відбитком Пре-
святої Трійці.

«В Божій сім’ї Бог є один, але не 
самотній. Кожна Божа особа є непо-
вторною, самобутньою та відкритою 
до інших осіб. Бог хоче, щоб ми були 
схожі на Нього. В спільноті кожен має 
бути неповторним, чесним та відкри-
тим до інших», – зазначив Владика 
Дмитро Григорак.

Архієрей закликав вірних дивитися 
один на одного Божими очима.

«Часто ми хочемо бачити ближнього 
таким, як ми бажаємо, а це нищення 
образу і подоби Божої у ближньому. 
Маємо допомагати пізнавати немочі 
та з них виходити. Любов – це ключ 
пізнання Бога, себе і ближнього. Бага-
то людей чекають, коли їх полюблять. 
Спробуйте полюбити першими», – 
наголосив Владика.

Молитовна програма завершилася 
на Хресній Дорозі – вірні походом зі 
свічками пройшли шлях Спасителя 
та в духовному супроводі священ-
ників роздумували над страждання-
ми Ісуса Христа.

Якщо і Ви маєте бажання відвідати 
наше святе місце, телефонуйте – 067 
55 99 100.
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«БОГ ШАНУЄ ВІЛЬНУ ВОЛЮ ЛЮДИНИ», – ВЛАДИКА ДМИТРО 
ГРИГОРАК НА ЧУВАННЯХ В СТАРУНІ
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Порадня

Як Олександр Пономарьов у 
своїй відомій пісні, я також 

неодноразово ставив собі запитан-
ня: варто чи ні? Після роздумів, я 
випрацював для себе власні ТОП 
причини, чому із сексуальним жит-
тям варто почекати до одруження, 
базуючись на психології, сексоло-
гії, медицині, цифрах і любові.

1. Краще пізнання людини. 
Інтимні стосунки – найприємніший 

і найшвидший спосіб досягти зв’язку, 
однак якщо перейти безпосередньо 
до сексу виключно на фізіологічно-
му рівні, то існує дуже великий ри-
зик, що емоційний, психологічний, 
духовний та інтелектуальний рівні 
просто не встигнуть належно розви-
нутись. В такому випадку пара звикає 
до найшвидшого способу отримання 
задоволення, нехтуючи іншими сфе-
рами пізнання партнера. Тому напро-
шується логічне запитання: що зали-
шиться і що буде об’єднувати пару у 
стосунках, які тримаються виключно 
на сексуальних взаєминах? Коли за-
вершиться період закоханості чи за-
лишається ще щось, на чому можуть 
втриматись такі стосунки? Тому існує 
дуже великий ризик, що таким парам 
просто не вдасться належно перейти 
через різноманітні кризи.

2. Довіра до здоров’я партнера. 
Шукаючи у стосунках виключно сек-

суального задоволення, його можна 
шукати з різними людьми, не усві-
домлюючи того, що можна стати 
переносником різних захворювань. 
І чим більше в людини було сексу-
альних партнерів, відповідно збіль-
шується ризик бути зараженим чи 
захворіти на інші хвороби, пов’язані з 
безвідповідальним статевим життям. 
В той час як стриманість до шлюбу 
дає 100% гарантію того, що ми нікого 
не наражаємо на небезпеку заражен-
ня.

3. Інтимні стосунки формують 
сильну залежність від партнера 
на емоційному, фізіологічному і 
гормональному рівнях («винні» 
гормони окситоцин, вазопресин і 
дофамін). 

Це природньо, що в інтимних сто-
сунках ми фізично, психічно, емоцій-
но та духовно поєднуємось з іншою 
людиною. Оскільки це є найглибший 
рівень близькості, який зарезервова-
ний виключно для подружжя, тому 
після розриву таких невпорядкованих 
сексуальних стосунків (а це стається у 
80% випадків), люди переживають на-
багато більший біль, ніж ті, хто утри-
мується від таких стосунків до шлюбу.

4. Інтимні стосунки маскують 
проблеми. 

Коли їх використовують як інстру-
мент для вирішення проблем, то 
спершу через викид гормонів і яс-
краві відчуття здається, що начебто 
проблему вдалось «вирішити». Нас-
правді ж проблему просто тимчасово 
відтермінували чи заховали «глибоко 
в шухляду», часто лише поглиблюю-
чи її.

5. Неможливо зрозуміти чи це лю-
бов, чи просто закоханість.

Як тільки пара у стосунках вводить 
сексуальний досвід, стирається чи 
притуплюється розуміння того, чи це 
щирі почуття керують близькістю, чи 
просто пристрасть. Тому стриманість 
до шлюбу – це своєрідна перевірка на 
зрілість та правдивість почуттів.

6. Посвята одній людині. 
Вірний до шлюбу – вірний у шлюбі. 

Згідно зі статистикою американського 
Institute for Family Studies: якщо под-
ружжя не мало партнерів до весілля, 
то існує закономірна вірогідність, що 
у цьому подружжі не буде зрад після 
шлюбу.

7. Тебе не порівнюють з поперед-
німи. 

Оскільки інтимна близькість викли-
кає високоемоційні переживання, 
мозок людини відразу реагує та за-

А
вт

ор
: С

вя
то

сл
ав

 С
ТЕ

Ф
А

Н
И

Ш
И

Н

ДОШЛЮБНА ЧИСТОТА: ЧОМУ ВАРТО ЧЕКАТИ?



11

пам’ятовує це. Тому в результаті сек-
суального життя з різними партнера-
ми ця «пам’ять» переноситься в под-
ружжя.

8. Для тих, хто думає, що «біль-
шість так живе» і ми не в серед-
ньовіччі, може виявитись відкрит-
тям, що більшість розлучається 
(60% в Україні). 

Виходячи з попередніх пунктів, 
можна зробити наступний висно-
вок: внаслідок стриманості до шлю-
бу стосунки міцнішають, тому що в 
них присутня зріла та віддана любов 
і посвята. Тому для тих, хто прагне 
побудувати щасливий нерозривний 
шлюб, краще трішки пожити в «се-
редньовіччі», ніж, поживши, «як усі», 
до шлюбу, так і не засмакувати вір-
ності й правдивої любові.

9. «Мені потрібно знати, наскіль-
ки ми сумісні». 

Існує міф, що життя до шлюбу допо-
магає визначити сумісність партнерів. 
Бо класичне виправдання таких сто-
сунків на віру – «боїмось бути не-
сумісними». Несумісність партнерів 
частіше знаходиться у психологічній 
площині і пояснюється їх різним 
ставленням до видів та режимів сек-
суальної активності. Сумісність може 
бути очевидною, якщо, по-перше, 
проводите час разом і відчуваєте тем-
перамент партнера (в процесі спілку-
вання, спільних подорожей, стресо-
вих ситуацій тощо). А по-друге, якщо 

формуєте звичку обговорювати це.
Про те, чому варто зачекати до шлю-

бу, в Церкви є обґрунтовані пояснен-
ня, які підсумовує греко-католицький 
священник о. Василь Савчин ось таки-
ми словами:

«Ти правдиво любиш, коли любиш 
іншого! А любов – це емоція, почуття, 
секс, повага, підтримка, але найпер-
ше і найважливіше РІШЕННЯ – ро-
зуму та волі. Це рішення передбачає 
цінувати гідність людини, яку дав їй 

Бог. Відповідно любов – це рішення 
цінувати людину, так як каже Бог. У 
Бога нема випадковостей чи поми-
лок, Він все продумав якнайкраще. 
А тому, закликаючи «зачекати з ін-
тимними стосунками до шлюбу», Го-
сподь точно не помилився. Навпаки, 
цим Він підкреслює, що таким рі-
шенням наша любов є дійсно зрілою 
та спрямованою на ОСОБУ, а не лише 
на її тіло».

Порадня
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Невигадані історії

Дівчинка приїхала в село, де 
нікого не знала. Вона поскар-

жилася татові:

– Нудно мені. Ніхто не хоче зі мною 
дружити. Як мені відшукати друзів?

– Друзів багато навколо. Вийди, доню, 
на вулицю, та уважно придивись – ска-
зав він.

Вийшла дівчинка на вулицю – ніко-
го. Пішла вона в поле. Бачить – біжить 
лоша. Кинулася наздоганяти – не на-
здогнала. З-під куща вискочив заєць. 
Вона кинувся його ловити – не спій-
мала. Бачить – летить голубка, побігла 

за нею, та куди там. Полетіла голубка. 
Побачила дівчинка сонечко, простяг-
нула руку – і … зловила.

– Відпусти мене! – попросило сонеч-
ко.

– Не відпущу! – каже дівчинка. – Я 
буду з тобою дружити, бо всі інші від 
мене тікають: і лоша, і заєць, і голубка 
…

– Зрозуміло, – каже сонечко. – Хочеш, 
я тобі підкажу, як друзів знайти.

– Хочу! – радісно вигукнула дівчинка.
– Візьми запашного сіна, лоша підій-

де їсти сіно та сам з тобою подружить-
ся. Будеш потім на ньому кататися. 
Візьми солодкої моркви, поклади під 

кущем. Прибіжить заєць, побачить 
моркву – почне їсти. І буде до тебе 
знову прибігати за морквиною – под-
ружитеся. Розкидай по двору зер-
нятка – голубка прилетить, під дахом 
оселиться. Буде воркувати тобі. Багато 
навколо друзів можна знайти, і серед 
тварин і серед людей – тільки, спочат-
ку, потрібно щось для них зробити. А я 
вже нагрілася теплом твоїх рук – і хочу 
полетіти.

Щаслива дівчинка розкрила долоні – 
і сонечко полетіло.

Д
ж

ер
ел

о:
 p

ri
tc

ha
.c

om
.u

a

ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ
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Корисно знати
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ЗАВЖДИ РАДІЙТЕ: 10 ПОРАД ВІДОМИХ ХРИСТИЯН

1. Елізабет Джонсон:
«Бог любить усміхатися!» 

2. Серафим Саровський:
«Завжди радійте! Із внутрішньою на-

пругою нічого доброго не зробиш, а з 
радістю – що завгодно можна зроби-
ти» 

3. Мати Тереза:
«Усміхайтеся один одному, усміхай-

теся своїй дружині, усміхайтеся своєму 
чоловікові і своїм дітям – не важливо, 
кому ви посміхаєтеся, – це допоможе 
вам наповнитись більшою любов’ю до 
людей». 

4. Симеон Афонський:
«Коли легко і радісно жити? Коли 

в серці нічого немає, крім Бога. Коли 
жити важко і болісно? Коли у тебе все 
є, а Бога – немає» 

5. Йоан Золотоустий:
«Причина радості є, зазвичай, не 

стільки в природі обставин, скільки в 
розумі людей». 

6. Чарльз Сперджен:
«Бог не просто забирає печаль і дає 

замість неї радість, Він цю печаль пе-
ретворює в радість» 

7. Генрі Брандт:
«Так, ми намагаємося різними спо-

собами знайти мир в душі, але у нас 
нічого не виходить. Тільки у Христі ми 
можемо знайти мир. Мир постійний, 
повний радості і за-
доволення» 

8. Біллі Грем:
«Радість – це не 

потік почуттів, це 
навіть не веселість. 
Радість – це повна 
впевненість в Божій 
волі, бо серце знахо-
дить задоволення в 
спілкуванні з Богом» 

9. Джон Оуен:
«Якщо думка про 

повне звільнення 
від гріха приносить 
радість і задоволення 
людині, то це є ха-
рактерною ознакою 
духовного розуму» 

10. Джері Бріджес
«Бог хоче, щоб життя християнина 

була радістю, а не мукою. Уявлення, 
ніби святість пов’язана з похмурим ви-
разом обличчя, найгірша пародія на 
дійсність. Насправді навпаки – лише 
той, хто йде шляхом святості, знає 
справжню радість». 

Як навчитися радіти щодня незалежно від обставин? Що таке справжня радість, а не просто звичайна ус-
мішка? Пропонуємо 10 цитат про радість і чому нам потрібно вчитися радіти.
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Порадня

Чи є шанс виховати справжньо-
го чоловіка у цьому поламано-

му світі?
Недавно я переглянула фільм 

«Грейхаунд» — військову драму про 
бій між кораблями північноатлантич-
них конвоїв та німецькими підводни-
ми човнами у період Битви за Атлан-
тику під час Другої світової війни. Я 
залишилася під враженням від образу 
головного героя, що був створений із 
деталей, які дедалі рідше можна зу-
стріти у «комплектації» сучасного до-
рослого чоловіка. Глядач або здивуєть-
ся, або проігнорує відвагу сценариста 
і режисера, які вирішили показати, як 
капітан військового судна схиляє голо-
ву і коліна до молитви: чи це молитва 
перед їдою, чи то на початок і завер-
шення дня. Молитва і Боже Слово — 
це для головного героя не рутина, не 
звичка: це частина його самого, і звідси 
— всі інші риси характеру, який дуже 
стримано, але не менш виразно демон-
струє на екрані Том Генкс. 

Ставлення головного героя до ко-
манди — з однаковою повагою до 
кожного, від посильного до старпома. 
Витримка, мужність, людяність. Гли-
боке розуміння цінності життя та його 
значущості, незалежно від того, про 
чиє життя ідеться — своїх чи ворогів. 
На щастя, я зустрічала таких чоловіків 

не лише в кіно. Звісно, вони не ідеаль-
ні (що це взагалі таке?). Але вони до-
статньо дорослі, щоб брати на себе від-
повідальність за свої вибори і вчинки, 
за рішення та інших людей. Вони не 
ховаються й не втікають від труднощів 
і знають ціну кожній перемозі. От тіль-
ки таких чомусь дедалі менше. 

У той самий час, коли мені трапив-
ся на очі цей фільм, інтернет і теле-
бачення рясніли іншими образами: 
чоловіки Польщі на протестах, пов’я-
заних із рішенням Конституційного 
суду, який визнав євгенічні аборти 
такими, що суперечать Конституції. 
Це були чоловіки з плакатами в ру-
ках «Вибір — не заборона» та «Жінка 
вирішує». Насправді ж це був парад 
дезертирів. Я бачила чоловіків, які під 
виглядом підтримки жінок та їхнього 
права мати вибір намагаються втекти 
від відповідальності за життя, до появи 
якого вони теж причетні. І хочуть, щоб 
відсутність у них відповідального став-
лення до подарованого життя була ви-
правдана на законодавчому рівні. У нас 
такі теж є. Вони не виходять на проте-
сти, бо наше законодавство дуже лібе-
ральне у цьому відношенні, а лише на 
міру необхідності виймають гаманець 
і кажуть жінці «вирішити проблему» 
— або просто зникають із горизонту. І 
таких чоловіків чомусь тільки більшає. 

Звідки ж беруться такі чоловіки у ХХІ 
столітті? Їх народжують жінки. І вихо-
вують їх теж переважно жінки, тому 
що тати десь «відпадають» дорогою 
— або самі втікають, або їх відсувають 
гіпертурботливі мами і бабусі, які, звіс-
но ж, «краще знають», як виховувати 
дітей, «бо ті хлопи то самі нездари». 
Може, тому довкола нас дедалі більше 
чоловіків із кризою самоідентифіка-
ції, які не знають, хто вони і якими 
мають бути, не здатні взяти на себе 
відповідальність не лише за іншу лю-
дину, але й за власні вчинки, не вміють 
робити вибір, приймати рішення, їм 
не притаманна така риса чоловічого 
характеру, як мужність. Вони інфан-
тильні, егоїстичні, нарцистичні та его-
центричні. 

Я не знаю, коли саме щось у цьому 
світі пішло не так із вихованням хлоп-
ців; але факт, що не всі чоловіки, яких 
ми знаємо, «втрачені», — дає надію, 
що рецепт виховання тих справжніх 
все ж таки існує. То, може, спробує-
мо визначити декілька основних ін-
гредієнтів цього таємничого рецепту, 
як у цьому поламаному світі вирости-
ти достойного чоловіка?     

1.Мама не може замінити тата. І не 
повинна. Тато має бути залучений у 
виховний процес, і то від народження 
дитини. У житті сина має бути при-
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Порадня
клади поведінки: тут уже за обстави-
нами — найкраще, звісно, тато, а як 
ні, то дідусь, мамин брат, чоловік ма-
миної сестри, хресний тато, словом — 
хтось, хто близький, гідний, кому мож-
на довіряти і з ким у вас є добрі тісні 
стосунки; хто знає відповіді на «всі» 
питання, хто навчить тримати в руках 
молоток і вудку; давати здачі, коли об-
ражають; подавати руку і відчиняти 
двері дамам віком від 2-х до 102-х; до-
лати свої страхи; визнавати помилки 
— і все це не методом «сядь там і слу-
хай сюди», а в процесі спільного живо-
го спілкування.   

2.Не варто засмучуватися і нервува-
ти з приводу брудних та зіпсованих 
сином речей, адже хлопчики пізна-
ють світ і свої межі, коли стрибають із 
парканів та видряпуються на дерева, 
бавляться у калюжах, розбирають на 
частини іграшки, падають, щось роз-
ливають і розбивають. Використайте 
краще кожну таку нагоду, щоб пояс-
нити причинно-наслідкові зв’язки. Ну 
хоча б, що нова іграшка, розкручена 
на запчастини, — це не страшно, але 
розламана на друзки — це мінус одна 
іграшка вже зараз і мінус якісь «бону-
си» у найближчому майбутньому, бо 
все має свою ціну.   

3.Мірою дорослішання привчайте 
свого сина до порядку. Навчіть його 

прибирати свої речі, готувати, прасу-
вати і навіть прати шкарпетки. Навчіть 
його завжди дякувати, і танцювати 
теж навчіть. У його житті неодмінно 
настане такий час, коли він сам або 
його дружина будуть вам за це вдячні. 
Заохочуйте його також допомагати ін-
шим. Не змушуйте, не наказуйте, але 
створіть таку можливість і навчіть, що 
допомагати іншим — це наш обов’я-
зок. Найкраще працює власний при-
клад.   

4.Знайдіть у собі відвагу вчасно 
перерізати «пуповину» — дозволь-
те обирати одяг, друзів, гуртки та за-
цікавлення. Дозвольте набивати власні 
ґулі та зібрати особисту колекцію «гра-
бель», але навчіть, що все має наслідки 
і за все треба нести відповідальність.       

5.Навчіть свого сина, що він не 
завжди буде переможцем, що важ-
ливіше не виграти за всяку ціну, а вміти 
визнавати поразку, робити висновки з 
програшу і не покидати справу на пів-
дорозі. І просити пробачення навчіть, 
бо він не завжди матиме рацію, але 
завжди потребуватиме людей поруч.   

6.І найважливіше — дайте вашо-
му синові віру, дайте йому Бога, й 
він ніколи не почуватиметься самот-
нім. Батьки не завжди будуть поруч, у 
житті завжди було і буде те, що пере-
ростає наші людські можливості, тра-

плятимуться різні ситуації; але у нього 
завжди буде Той, до Кого можна звер-
нутися за будь-яких обставин. Чоловік, 
який схиляє коліна перед Богом на мо-
литві, ніколи не буде слабаком.   

Не бійтеся. Не тривожтеся понад 
міру. Не передавайте куті меду із тур-
ботою. Беріть участь у житті ваших 
синів, але не живіть їхнім життям і 
не змушуйте їх жити вашим. Любіть, 
обіймайте, цілуйте, поки даються, — і 
відпустіть, коли настане час. Моліться 
за своїх дітей, і те, що нам не вдалося 
через нашу людську недосконалість, те 
підправить Бог.



16

Здоров’я

Таке повідомлення надійшло 
від професора Ґжеґожа Дзіди з 

терапевтичного відділення Першої 
державної клінічної лікарні Люблі-
на, Польща. 

Те, що діабет збільшує ризик тяжкого 
перебігу ковіду в пацієнтів, може озна-
чати і гірші прогнози, і госпіталізацію, 
і навіть смерті, цитує слова професора 
Дзіди Opoka. 

«Сам по собі діабет не сприяє зара-
женню вірусом SARS CoV-2. Натомість 
якщо станеться зараження і розвинеть-
ся захворювання COVID-19, то в такого 
пацієнта діабет збільшує ризик тяжко-
го перебігу», — каже медик. 

Він підкреслив, що 30-40% померлих 
від ковіду мали діабет. Тому на почат-
ку пандемії науковці вважали, що це 
може бути пов’язане з віком, оскільки 
кожна четверта людина похилого віку 
страждає на діабет. «Тепер, на підставі 
світових наукових досліджень, ми вже 
чітко знаємо, що діабет це незалеж-
ний чинник розвитку коронавірусної 
інфекції. Тобто це не вік, а сама хворо-
ба впливає на можливість тяжчого пе-
ребігу COVID-19», — уточнив експерт. 

Ковід небезпечний для діабетиків з 
огляду на те, що це системне захворю-
вання, яке вражає не тільки нирки чи 
серцево-судинну систему, але також 
впливає на нашу імунну систему. «Діа-

бет послаблює імунну систему, тому 
такі пацієнти піддатливіші на інфек-
цію, а організм не може з нею достат-
ньо ефективно боротися», — вказує 
професор Дзіда. 

Головно йдеться про діабет 2-го типу, 
який ще називають діабетом дорослих; 
він розвивається з віком, найчастіше в 
людей після 50-го року життя. Зате 
можуть бути спокійнішими пацієнти 
з діабетом 1-го типу. «Виявилося, що 
правильно лікований діабет 1 типу не 
погіршує перебігу COVID-19, якщо він 
добре контрольований». 

Професор Дзіда закликав усіх, а осо-
бливо — діабетиків, вакцинуватися 
проти ковіду, оскільки ризик тяжчого 
перебігу хвороби у них незрівнянно 
більший. «Зараз наші зусилля зосеред-
жені на переконуванні якомога біль-
шої кількості пацієнтів, щоб вони все 
ж таки вакцинувалися. Це буде ключо-
вим для майбутнього, бо ми не знаємо, 
скільки хвиль іще попереду», — сказав 
він. Професор запевнив, що щеплен-
ня — дієве і безпечне. Як приклад, 
він навів працівників служби охорони 
здоров’я. «Найкращий доказ — це ми, 
бо в перші місяці пандемії ми фактич-
но втрачали кожного десятого через 
ковід, а від січня ніхто з вакцинованого 
персоналу не хворів». 

Літній відпочинковий час, додає 

професор Ґжеґож Дзіда, це чудова 
можливість, щоб діабетики прокон-
тролювали свій стан здоров’я і прокон-
сультувалися зі своїм лікарем, оскільки 
діабет це хвороба, яка повільно прогре-
сує. «Тому інколи потрібна модифіка-
ція терапії під наглядом фахівця, щоб 
не було ускладнень. Тож, крім відвідин 
пункту вакцинації, я закликаю до кон-
такту з лікарем».

Д
ж

ер
ел

о:
 c

re
do

.p
ro

ДІАБЕТ ЗБІЛЬШУЄ РИЗИК ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19



17

Життя та діяльність митропо-
лита Андрея справили вели-

чезний вплив на розвиток Україн-
ської Церкви. Він одним із перших 
серед ієрархів УГКЦ почав викори-
стовувати народну мову в спілку-
ванні з вірними, досягнув того, що 
Греко-Католицька Церква під його 
багаторічним проводом стала роз-
галуженою та впливовою інститу-
цією, важливим консолідаційним 
чинником і духовною опорою в 
змаганнях за державність України.

Митрополит Шептицький похо-
див з давнього українського роду. Він 
формувався як особистість і отримав 
всебічну освіту в багатонаціональній та 
мультирелігійній Австро-Угорській ім-
перії. Після вступу до монастиря отців 
Василіян у Добромилі 1888 року прий-
няв чернече ім’я Андрей. Філософію та 
теологію студіював у Кракові, потім — 
право в Мюнхені. Після навчання от-
римав наукові ступені доктора теології 
та доктора філософії. У 1899 році його 
номіновано Станиславівським єписко-
пом, а згодом у 1900-му — Галицьким 
митрополитом.

Напевно, не було жодної важливої 
ділянки суспільного життя, у якій би 
митрополит не брав активної участі. 
Він підтримував молодих українсь-
ких митців, надаючи їм стипендії для 
здобуття освіти у найкращих навчаль-
них закладах Європи. На кошти ми-
трополита було придбано будівлю, де 

розмістилася художня школа відомого 
митця Олекси Новаківського. У 1905 
році він заснував Український націо-
нальний музей, придбавши для нього 
окреме приміщення. Завдяки піклу-
ванню Шептицького в музеї зібрано 
одну з найбільших у Європі збірок 
іконопису. Він особисто подарував 
музеєві майже 10 тисяч предметів 
з приватного зібрання й утримував 
його на особисті кошти. Крім того, він 
підтримував діяльність українських 
культурно-просвітницьких товариств 
«Просвіта», «Рідна школа», «Сільський 
господар».

Митрополит займав також активну 
громадянську позицію в політичному 
житті тогочасної Галичини. Як Гали-
цький митрополит він був депутатом 
Австрійського парламенту і Галицько-
го сейму. Це давало йому змогу висту-
пати перед урядом щодо підтримки 
українців у справі скріплення їхніх 
прав у державі. Підтримка Шептиць-
ким Габсбургської монархії в Першій 
світовій війні стала причиною його 
арешту й ув’язнення під час росій-
ської окупації (1914–1917 рр.). Після 
війни він разом з греко-католицьким 
єпископатом підтримав створення 
Західноукраїнської Народної Респу-
бліки, проголошеної після розпаду 
Австро-Угорщини (1918 р.), а згодом 
у міжвоєнній Польській державі спря-
мовував свої зусилля та використову-
вав дипломатичні зв’язки для забезпе-

чення прав українців.

У міжвоєнний період митрополит 
Андрей продовжував роботу з розбу-
дови Церкви. За його ініціативою було 
засновано Львівську греко-католицьку 
богословську академію (1928 р.). Цей 
навчальний заклад під керівництвом 
отця доктора Йосифа Сліпого мав пе-
рерости в повноцінний університет — 
на зразок вищих навчальних закладів 
Західної Європи.

Важливе місце у діяльності митро-
полита займала справа поєднання 
християнських Церков, повернення 
слов’янського сходу до єдності з Апо-
стольським престолом. Протягом сво-
го життя він підтримував контакти з 
тогочасними прихильниками унійно-
го руху, як, наприклад, з російським 
філософом Володимиром Соловйо-
вим, хорватським архієпископом Йо-
сифом Штросмаєром, бельгійським 
архієпископом і кардиналом Мерсьє, 
відомим пропагандистом діалогу з 
Англіканською Церквою, німецьким 
богословом Максиміляном Саксонсь-
ким — фахівцем у галузі східнохри-
стиянських літургійних традицій. Ми-
трополит сприяв розбудові Російської 
Греко-Католицької Церкви. З цією 
метою він двічі відвідав Росію (1907, 
1912 рр.) та Білорусь. У березні 1917-
го, отримавши від Папи Пія Х право 
на душпастирську діяльність серед ка-
толиків східного обряду на території 

Зі сторінок історії УГКЦ
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Східної України та Росії, організував 
у Петрограді Синод Російської Ка-
толицької Церкви і призначив отця 
Леоніда Федорова екзархом для ка-
толиків візантійського обряду в Росії. 
Шептицький був також ініціатором 
Велеградських з’їздів, присвячених те-
мам міжхристиянського порозуміння.

У тому ж екуменічному дусі митро-
полит запровадив низку реформ в 
УГКЦ з відновлення східнохристиянсь-
кого духу. У 1906 році створено студит-
ський монастир, який очолив брат ми-
трополита Климентій Шептицький, у 
1913-му — східну гілку отців Редемпто-
ристів. Були засновані й жіночі Чини 
сестер Студиток, Мироносиць тощо. У 
міжвоєнний час митрополит Андрей 
Шептицький відкрито засуджував 
релігійну політику польської влади 
щодо християн православної конфесії 
та відкритими листами виступав на їх-

ній захист.
Діяльність митрополита в роки Дру-

гої світової війни, за визначенням пар-
ламенту Канади, «служить і служи-
тиме незабутнім прикладом оборони 
засадничих людських прав, що є пер-
шим обов’язком людської спільноти».

Андрей Шептицький надавав жер-
товну поміч євреям у найтрагічніший 
час Голокосту. Ризикуючи власним 
життям, митрополит урятував близь-
ко півтори сотні євреїв, здебільшого 
дітей. Його пастирське послання «Не 
убий!» (листопад 1942-го) засуджува-
ло насильницьке позбавлення життя 
будь-кого і з будь-яких мотивів. У листі 
до Папи Пія ХІІ український митропо-
лит гостро засудив нацистську ідеоло-
гію і виступив на захист єврейського 
населення.

Митрополит Андрей Шептицький 
помер 1 листопада 1944 року й похо-
ваний у крипті собору Святого Юра у 
Львові.

Зі сторінок історії УГКЦ
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Великий і всемогутній Боже! 
Зішли на мене з високих і свя-

тих своїх небес і від престолу своєї 
святої слави твою святу Мудрість, 
що сидить праворуч Тебе.

Дай мені мудрість твого уподобання, 
щоб я в житті умів те, що Тобі миле, 
гаряче бажати, мудро шукати, у правді 
признавати і досконало виповняти на 
славу й честь твого святого імени, «на 
хвалу слави Твоєї ласки».

Дай мені, Боже, мудрість мого стану, 
щоб я все сповняв, чого бажаєш, дай 
мені розуміти мої обов’язки, дай мені 
мудрість моїх обов’язків і дай мені їх 
виконати так, як треба і як належить 
на славу твою і хосен моєї душі.

Дай мені мудрість твоїх доріг і му-
дрість ходити стежками Твоєї святої 
волі. Дай мені мудрість поводження і 
неповодження, щоб я вмів не вивища-
тися в одних і не упадати в інших. Дай 
мені мудрість радости і мудрість смут-
ку; нехай тішуся лише тим, що до Тебе 
веде, нехай смучуся лиш тим, що від 
Тебе віддалює.

Дай мені мудрість всього, що переми-
нає, і всього, що триває; нехай перше 
в моїх очах маліє, а друге росте. Дай 
мені мудрість праці та мудрість відпо-
чинку;

нехай мені буде розкішшю праця для 
Тебе, а втомою відпочинок без Тебе. 
Дай мені мудрість щирого і простого 
наміру, мудрість простоти, мудрість 
щирости. Нехай серце моє звертаєть-
ся до Тебе і в усьому шукає Тебе впро-
довж цілого життя.

Дай мені мудрість послуху для тво-
го закону, для Твоєї Церкви. Дай мені 
мудрість убозтва, щоб я ніколи не оці-
нював дібр інакше, як відповідно до їх 
дійсної вартости. Дай мені мудрість 
чистоти, відповідно до мого стану та 
покликання.

Дай мені мудрість терпеливости, му-
дрість покори; мудрість веселости і 
поваги, мудрість Господнього страху; 
мудрість правдомовности і добрих діл. 
Нехай буду терпеливим без ніякого 
нарікання, покірним без найменшого 
удавання, веселим без немірного сміху, 
поважним без суворости; щоб я бояв-
ся Тебе без спокус розпуки; щоб я був 
правдомовний без тіні двоязичности; 
нехай мої добрі діла будуть вільні від 

самоуподобання.
Дай мені мудрість – 

ближніх у потребі на-
поминати без самови-
вищення;

дай мені будувати 
словом і ділом без 
лицемір’я. Дай мені, 
Боже, мудрість чуйно-
сти, уваги й обереж-
ности, нехай мене не 
зводить на бездоріжжя 
ніяка пуста гадка.

Дай мені мудрість 
благородности, нехай 
мене ніколи не пова-
лить ніяке брудне й не-
достойне прив’язання. 
Дай мені мудрість пра-
вости, нехай мене ніко-
ли не зводить з дороги 
обов’язків ніякий са-
молюбний намір. Дай 
мені мудрість муже-
ства й сили, нехай мене 
не звалить ніяка буря. 
Дай мені мудрість сво-
боди, нехай мене ніко-
ли не поневолить ніяка 
насильна пристрасть!

Дай мені мудрість 
богословських чеснот 
і моральних чеснот: 
віри, надії, любови, благорозумности, 
побожности, здержливости і муж-
ности. Дай мені, Боже, мудрість апо-
столів, мудрість мучеників; дай мені 
мудрість священичу й душпастирсь-
ку, дай мені мудрість проповідників і 
вчителів, дай мені мудрість служителів 
святих таїн, дай мені мудрість євха-
ристійну і мудрість таїнственну – му-
дрість молитви і душевного зріння.

А передусім, Господи, дай мені му-
дрість сердечного розкаяння і доскона-
лого жалю. Дай мені мудрість пізнан-
ня себе в моїй немочі і злобі; дай мені 
мудрість умертвлення і посту; дай мені 
мудрість відречення і пожертвовання 
себе; дай мені мудрість жертви, му-
дрість хреста, мудрість крови.

Боже, дай мені, вкінці, ту мудрість, 
що, згідно зі святими твоїми наміра-
ми, веде до злуки Церков під одним 
зверхнім пастирем, Вселенським ар-
хиєреєм. Дай мені мудрість те діло 

святого з’єднання цінити, любити, для 
нього й життя посвятити. Дай мені му-
дрість нашого східнього обряду, його 
придержуватися, його відновляти і ро-
звивати; дай мені мудрість отців святої 
східньої Церкви і всіх великих церков-
них учителів.

Дай мені мудрість великого твого 
апостола Павла, щоб я бодай його по-
слання добре розумів, пам’ятав та вмів 
їх пояснювати Твоєму народові. Дай 
мені мудрість першого твого намісни-
ка, щоб я розумів наміри твого божого 
провидіння, що рядить Церквою через 
Римських архиєреїв;

дай мені мудрість послуху їм та все-
ленській католицькій Церкві. Дай мені 
мудрість церковної історії та бого-
словії.

Дай мені ту мудрість, що мені і моє-
му народові найбільше недостає. Дай 
мені мудрість правдивого вдоволення, 
правдивого щастя. Амінь.

Молитовник

МОЛИТВА МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 
ПРО БОЖУ МУДРІСТЬ
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Ми розмовляємо зі своїм Не-
бесним Отцем і називаємо цю 

розмову молитвою. Часто ми моли-
мося не тому, що любимо і хочемо 
наблизитися до Отця, а тому, що ми 
повинні це робити, як християни. Так 
ми опускаємо щось дуже важливе. 
Ось 3 причини, чому молитва – це 
значно більше, ніж просто слова.

Молитва наближає нас до Бо-
га-Отця

Бог створив небо і землю. Він тримає 
все своєю могутньою рукою. Він упра-
витель Всесвіту, і Він – наш Батько. 
Дуже просто дивитися на Бога тільки 
як на могутнього Царя і забути, що 
Він також і наш Отець.

У нас немає можливості поговорити 
або наблизитися до членів королівсь-
кої сім’ї, і навіть якщо б і була, то ми 
б не знали, що сказати. Бог – Цар, але 
тому що Він також і наш Отець, ми 
можемо відкрито і легко говорити з 
Ним.

«Близько Господь до всіх, які до ньо-
го взивають, до всіх тих, що до нього 
взивають по правді » (Пс.144: 18).

Бог поруч, і більше того – Він хоче, 
щоб ми завжди були поруч з Ним. 
Бог-Отець завжди знає, що ми хочемо 
сказати, навіть якщо ми самі ще цього 
не знаємо.

Молитва допомагає почути Бога

Всі ми швидше за все вже знаємо 
або чули, що молитва – це діалог, а 
не монолог. Нам потрібно вчитися 
чути Бога. Ісус сказав: «Вівці мої голо-
су мого слухаються і я їх знаю: вони за 
мною слідують »(Ін.10: 27).

Це стає зрозумілим на прикладі 
радіоприймача. Навколо нас завжди 
є радіохвилі, але поки ми не на-
лаштуємося на конкретну, не змо-
жемо прийняти повідомлення. Тому 
потрібно слухати уважно, щоби серед 
шуму розрізнити потрібний голос.

Бог завжди промовляє до нас, лише 
чи слухаємо ми.

Молитва здатна змінити світ
Йосип молився, щоб Бог дав йому 

зрозуміти тлумачення снів фараона і 
позицію влади, щоб визначити куль-
туру нації. Анна молилася, щоб Бог 
дав їй сина, який би повів націю, коли 
виросте. Ілля молився і не було дощу 
три роки, він помолився ще раз і пі-
шов дощ. Естер молилася і завдяки 
цьому наймогутніша людина в світі 
змінила своє рішення і врятувала її 
народ. Даниїл молився і Господь за-
крив пащі левам. Неємія молився і 
Бог дав йому бачення відновленого 
Єрусалиму і розуміння, як це завер-
шити. Захарія і Єлисавета молилися і 
Бог дав їм сина, який підготував шлях 
для Ісуса. Ісус молився і Бог встановив 

Церкву.
“Коли мій народ, що зветься моїм 

ім’ям, упокориться, буде молитись 
та шукати обличчя мого й навернеть-
ся від своїх лихих доріг, то я почую з 
неба й прощу гріхи їхні й вигою їхню 
землю”. 2 Хрон. 7. 14
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3 ПРИЧИНИ, ЧОМУ МОЛИТВА – ЦЕ НЕ ПРОСТО СЛОВА
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
19 серпня - Святе Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Описане в Євангеліях таємниче 

преображення (перетворення), явлення Божественної величі й слави Христа на горі Тавор. За Матвієм, Марком 
та Лукою (Мт. 17:1–6, Мк. 9:1–8, Лк. 9:28–36), одного дня Ісус узяв із собою трьох апостолів: Петра, Якова та Івана, 
— і привів їх на «високу гору», яку часто ототожнюють з горою Фавор. Там на їхніх очах він «переобразився»: його 
вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього, уособлюючи Закон і пророків, з’явився 
Мойсей та Ілля. Світла «ясна» хмара огорнула їх, а голос із тієї хмари промовив: «Це — мій улюблений Син, що я 
його вподобав: його слухайте» (Мт. 17:5, 2 Пт.1:17). Петро, думаючи, що остаточно надійшла година Божої слави 
та вічного святкування Кущів, хотів натягнути три намети. Але за мить апостоли не побачили нікого, крім самого 
Ісуса (Мт. 17:1–8). Розповідь про преображення подається між двома повідомленнями Ісуса про близьку смерть 
і воскресіння. У цій сцені присутність Мойсея та Іллі поруч з Ісусом означає зв’язок між старим і новим Завітом. 
Світло, що переображує Ісуса, є водночас відображенням божественної слави (як у випадку з Мойсеєм на горі 
Синай; Вих. 34:29) і передвістям слави його воскресіння. Вона не осяє його, допоки він не пройде випробування 
смертю. Троє очевидців Преображення Ісуса стануть очевидцями його агонії. 

22 СЕРПНЯ - РІЧНИЦЯ ВІДХОДУ ДО ВІЧНОСТІ БЛАЖЕННОГО СИМЕОНА ЛУКАЧА. 

24 серпня - День незалежності України. Державне свято України, яке відзначається щороку, 24 серпня, на 
честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати да-
тою відновлення незалежної держави Україна. 

28 серпня - Успіння Пречистої Діви Марії. День закінчення земного життя святої Діви Марії, матері Ісуса 
Христа. За християнською традицією називається успінням, а не смертю. За переказами, цього дня апостоли 
зібралися в Єрусалимі для прощання і поховання Богородиці. Відзначається як велика урочистість в східних хри-
стиянських церквах — православній і католицькій, а також вірменській церкві.

29 СЕРПНЯ - НІЧНІ ЧУВАННЯ.
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