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У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ВІДПУСТОК НЕ БУВАЄ

Літо – прекрасна пора, коли 
можна розслабитися та з го-

ловою пірнути у відпочинок, від-
пустку чи канікули. Господь дарує 
нам цей час, щоби ми набралися 
сил, відновилися як фізично, так і 
духовно, а опісля знову поверну-
лися до звичного способу життя, 
виконуючи свої обов’язки. Це час, 
який даний нам, щоб більше поб-
ути з родиною, сім’єю, можливо, 
відвідати когось з рідні, а чи самим 
відкрити для себе щось нове та досі 
непізнане.

Водночас все частіше помічаю, коли 
в сповіді люди зізнаються, що саме 
під час перебування у відпустці десь 
занедбували своє духовне життя: 
молитву, читання Святого Письма, 
участь у Літургії. І якщо з останнім 
справді можуть бути труднощі (коли, 
наприклад, ви перебуваєте в якійсь 
країні, де немає християнських цер-
ков), ну то занедбання перших двох 
пунктів, як мінімум, свідчить про те, 
що Господь далеко не такий важли-
вий для нас, як нам то часто може ви-
даватися.

Святий Іван Павло II під час мо-
литви «Ангел Господній» 21 липня 
1996 року сказав: «Під час відпочинку 
і, зокрема, в період відпустки, людині 

пропонується усвідомити той факт, 
що робота – це засіб, а не кінцева мета 
життя, і їй дається можливість від-
крити красу тиші як простору, в яко-
му потрібно знайти себе, щоб відкри-
тися до самопізнання та молитви».

Бог також відпочиває
Очевидно, час вакацій – надзвичай-

но важливий, адже це можливість 
і справді «перезавантажитися» й 
наново подивитися на ситуації та 
світ, який довкола. Час відпустки чи 
канікул – дуже цінний, більше того 
– він необхідний. Навіть Господь Бог, 
коли творив світ і все, що довкола, об-
рав сьомий день, як день свого відпо-
чинку: «Бог закінчив сьомого дня своє 
діло, що його творив був, і спочив 
сьомого дня від усього свого діла, що 
творив був. І благословив Бог сьомий 
день і освятив його; того бо дня спо-
чив Бог від усього свого діла, що тво-
рячи зробив був» (Бут. 2:2-3).

Господь Ісус також часто вдавався 
до «відпусток», переважно проводя-
чи час на розмові з Богом. В Євангелії 
є кілька моментів, коли Христос від-
ходить від своїх учнів, від людей, що 
довкола, від всього побуту, та йде на 
самоту, щоби бути на розмові з От-
цем. Тим самим Ісус дає гарний при-
клад справжнього відпочинку – зміни 

обставин, місць чи роду заняття, АЛЕ 
постійної присутності з Богом.

Відпочинок після відпочинку?
Чомусь у нас часто може бути ви-

кривлене поняття відпочинку. Якщо 
ми вже беремо відпустку, то мусимо 
використати її «на всі сто», або ж як 
у народі кажуть – «відірватися». Не 
випадково, повернувшись додому, 
нам знову необхідний відпочинок, 
щоби набратися сил після вакацій. 
Ось чому так важливо, навіть планую-
чи свій вільний час, завжди пам’ятати 
про Бога. Насправді тим, хто справді 
живе правдивою вірою, цього прига-
дування не потрібно, як не потрібно 
пригадувати комусь про когось, якщо 
його любиш.

Бог – це правдива Особа. Він завжди 
поруч з нами, а тому нам варто часті-
ше вдаватися до спілкування з Ним, 
якщо, звісно, любимо Його. Що оз-
начає любити Бога? Відповідь про-
ста: берегти Його слово, як це ро-
била Пречиста Діва Марія. Одного 
разу Папа Франциск сказав: «Ми на-
зиваємо Святе Сімейство «Святим», 
тому що в центрі цієї сім’ї завжди є 
Христос». Заледве, Марія та Йосиф, 
коли планували час на вакації, могли 
планувати його без Ісуса. Подібно й 
ми, коли хочемо мати справжній від-
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починок, після якого нам не потріб-
на буде друга відпустка, то плануймо 
його з Богом.

Як організувати відпочинок з Бо-
гом?

Це не означає, що, окрім паломни-
цтв, ми більше нічого не маємо роби-
ти. Ні. Можна поїхати на море в якусь 
навіть арабську країну, але починати 
та завершувати свій день з молитви, 
на читання взяти собі гарну духовну 
книгу або послухати цікаву проповідь 
за допомогою Ютуб.

Більше того, сьогодні Церква дозво-
ляє в окремих ситуаціях єднатися в 
молитві Божественної Літургії за до-
помогою онлайн-трансляцій. Що нам 
заважає в неділю вранці дістати свій 
телефон та ввімкнути Службу Божу? 
Інтернет, благо, є всюди.

Ми мусимо мати правдиве розумін-
ня своєї віри, яка не ставить Бога в 
певні рамки, мовляв: «Господи, я, 
звісно, Тебе люблю і все таке інше, але 
Ти мені потрібний у неділю, рідше – в 
свята. Вранці я не маю часу, бо спішу. 

Ну Ти ж сам бачиш. Ввечері мені ча-
сто страшно, я, можливо, помолюся 
до Тебе, хоча зазвичай я настільки 
втомлений, що забуду. Ти, звісно, 
пробач, але зараз у мене десять днів 
моря за програмою «все включено», 
і я, мабуть, якщо не станеться чогось 
надзвичайного, не пам’ятатиму про 
Тебе. Але я повернуся, зовсім скоро, 
зачекай трішки…».

Хтось із святих сказав на кшталт: 
«Якщо тобі не цікавий Бог зараз, то як 
збираєшся провести з Ним цілу віч-
ність?». Справді гарне запитання, осо-
бливо в контексті літнього періоду.

Тому, плануючи свій літній відпо-
чинок, збираючи валізу, не забудьте 
покласти туди щось, що вам нагаду-
ватиме про Бога. Це може бути ма-
ленький образок або навіть записочка 
з гарною цитатою, яку ви на час свого 
перебування в готелі зможете при-
кріпити на видному місці і яка при-
гадуватиме вам про ще одну ключову 
Особу, яка завжди є з вами – коли ви 
на роботі, вдома, чи коли ви на відпо-
чинку.

«Завжди радійте! Безперестанку 
моліться! Подяку складайте за все, бо 
така Божа воля про вас у Христі Ісусі» 
(І Сол. 5:16-18).

Усім гарних та приємних літніх від-
пусток з Богом!
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ГЛАВА УГКЦ НА ПРОЩІ В КРИЛОСІ: «МИ ПРИХОДИМО НА 
ПРОЩУ, ПЕРЕДУСІМ, ЩОБ ПРИСТУПИТИ ДО ТАЇНСТВА 

ПОКАЯННЯ. БЕЗ СПОВІДІ ПРОЩА Є НЕДОВЕРШЕНА»

Хтось може сьогодні сказати: 
Та України ніколи як такої не 

було. Про яке 30-річчя відновлен-
ня державності ви можете говори-
ти?! Але сьогодні правду про нашу 
країну, яка сягає часів Київської 
держави, говорить оцей древній 
Галич, цей Крилос, говорить наше 
коріння, яке тут сьогодні проро-
стає новими життєдайними па-
ростками.

Про це сказав Отець і Глава Українсь-
кої Греко-Католицької Блаженніший 
Святослав під час щорічної прощі до 
Галицької чудотворної ікони Божої 
Матері в Крилосі, що на Прикарпатті.

Блаженніший Святослав очолив 
Архиєрейську Божественну Літур-
гію. Та спершу Предстоятель освя-
тив український національний пра-
пор. Освячення відбулося з нагоди 
30-річчя проголошення Незалежності 
України. Згодом прапор буде урочи-
сто піднято на Вічевому майдані в Іва-
но-Франківську.

Під час спільної молитви з Предсто-
ятелем УГКЦ співслужили численні 
архиєреї: владика Володимир Вій-
тишин, архиєпископ і митрополит 
Івано-Франківський, владика Василь 
Семенюк, архиєпископ і митропо-

лит Тернопільсько-Зборівський, 
владика Михайло Колтун, єпарх Со-
кальсько-Жовківський, владика Ва-
силь Івасюк, єпарх Коломийський, 
владика Ярослав Приріз, єпарх Сам-
бірсько-Дрогобицький, владика Йо-
сафат Мощич, єпарх Чернівецький, 
владика Іван Кулик, єпарх Кам’я-
нець-Подільський, владика Бог-
дан Дзюрах, екзарх у Німеччині та 
країнах Скандинавії, владика Йоса-
фат Говера, екзарх Луцький, владика 
Богдан Манишин, єпископ-помічник 
Стрийської єпархії, владика Теодор 
Мартинюк, єпископ-помічник Тер-
нопільсько-Зборівської архиєпархії, 
владика Петро Лоза, єпископ-поміч-
ник Сокальсько-Жовківської єпархії 
УГКЦ та душпастирі Івано-Франківсь-
кої архиєпархії УГКЦ.

У своїй проповіді до вірних Бла-
женніший Святослав відзначив, що 
кожного разу, коли ми приходимо 
на прощу, найперше приходимо для 
того, щоб перевірити, чи ми добрим 
шляхом ідемо в своєму житті.

Він наголосив, що ми приходимо на 
прощу, передусім, щоб приступити 
до Святого Таїнства Покаяння. Без 
сповіді проща є недовершена. Тоді 
можна розминутися з тою метою, яку 

вона у собі містить.
«Під час цього особливого момен-

ту, коли я відчуваю дуже особисто на 
своїй власній розслабленій гріхами 
душі це слово, яке є словом покаяння 
і відпущення гріхів. Це мені і вам сьо-
годні каже Христос у Таїнстві Пока-
яння: Бадьорися сину, доню. Тобто не 
бійся! Відпускаються тобі твої гріхи», 
– сказав Предстоятель.

Господь Бог стає так близько до нас, 
запевняє проповідник, обіймає нас. 
«Каже, лиши тут, у мене, можливо на 
цій Крилоській горі своє ложе, кло-
поти, біди і страждання, навіть свої 
хвороби, лиши тут тягар своїх гріхів, 
а потім вставай і йди додому оздоров-
леним, підсиленим і від цієї хвилини 
твоя земна хода відбуватиметься зі 
світлом божественної любові і Його 
прощення. Підеш звідси оздоровле-
ним, пізнаєш Бога, який тебе любить, 
тебе не засуджує, не спішить тебе по-
карати. Пізнаєш Бога, який прощає», 
– запевнив Блаженніший Святослав.

За його словами, цьогорічні прощі, 
які ми відбуваємо в різних куточках 
України і світу, відбуваються в кон-
тексті особливих ювілеїв, які ми від-
значаємо цього року.

Ми сьогодні дякуємо Господу Богу 
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за подію, яка відбулася 425 років тому 
в Бересті.

«Ми добре знаємо, що за часів кня-
зя Володимира, за часів, коли постав 
цей старовинний Галич, Київська ми-
трополія ще втішалася єдністю між 

Сходом і Заходом. Та єдність була 
відновлена тоді, коли ми відчули, що 
тільки в єдності наша сила, у єдності 
внутрішній, у єдності кожного з нас з 
Господом Богом, але також у єдності 
вселенській і всецерковній, знаком, 

служителем, символом і основою якої 
є наслідник апостола Петра. 

Ми сьогодні дякуємо ще за одне від-
новлення. Цього року наша Українсь-
ка держава святкує 30-річчя віднов-
лення Української державності.

«Україна як незалежна держава, – 
сказав духовний лідер, – постала як 
плід Божого милосердя, як Божий 
дар для нас, як плід праці, страж-
дання, мучеництва, зусиль цілих по-
колінь, отої муравлиної праці, якою 
рухається весь український народ, 
тої щоденної муравлиної праці, якої 
нас навчав праведний митрополит 
Андрей Шептицький. І ми дякуємо 
Господу Богу, що маємо свою держа-
ву, яка є запорукою того, що ми мо-
жемо гідно розвиватися зі своєю мо-
вою, культурою, традицією, зі своєю 
повнокровно діючою Церквою на рід-
них благословенних Богом землях».

«Цей дар держави ми повинні скрі-
плювати, розвивати, боронити, за неї 
Господу Богу дякувати», – каже Глава 
Церкви.

Блаженніший Святослав під час 
прощі знову поручив наш народ, 
нашу державу під опіку Пречистої 
Діви Марії, Котра завжди була з нами 
як у тяжких моментах – горя, кривди, 
руїни, нищення, сліз і плачу, – так і в 
моментах нашого відродження.
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ПАПА: З ЄВАНГЕЛІЄМ НЕМОЖЛИВО ДОМОВЛЯТИСЯ, 
ЙОГО ПОТРІБНО ПРИЙНЯТИ

Відновивши після липневої пе-
рерви проведення загальних 

аудієнцій, Папа повернувся до роз-
думів над Посланням святого Пав-
ла до Галатів, поділившись думка-
ми про те, що лише прийняття 
Євангелія в його автентичності 
веде до свободи та спасіння.

«Дивуюся, що ви так швидко по-
кинули того, хто вас покликав Хри-
стовою благодаттю, і перейшли на 
інше євангеліє; не те, щоб воно було 
справді інше, але деякі баламутять 
вас, бажаючи перемінити Христове 
Євангеліє», – читанням цього уривку 
з Послання святого Павла до Галатів 
розпочалася третя катехиза Папи 
Франциска, присвячена цій новозавіт-
ній книзі. Промовляючи до палом-
ників, які в середу, 4 серпня 2021 р., 
зібралися в залі Павла VI у Ватикані 
на загальну аудієнцію, він наголосив 
на тому, що віра в Ісуса – це не товар, 
за який можемо торгуватися, а зу-
стріч і відкуплення, які потрібно без-
компромісно прийняти.

Захоплення євангелізацією
Святіший Отець, насамперед, звер-

нув увагу на те, що коли йдеться про 
євангелізаційну місію, то святий Пав-
ло «переповнюється ентузіазмом, ви-

ходить із себе». Здається, що для нього 
ніщо інше, крім «цієї місії, довіреної 
Господом», не має значення. Все по-
свячене цьому звіщенню, він навіть 
стверджує: «Христос не послав мене 
христити, але звіщати Євангеліє» (1 
Кор 1,17). Все своє життя апостол роз-
глядає як покликання «дбати про те, 
щоби інші пізнали Христа».

Павлове Євангеліє
«Отож, можна зрозуміти розчару-

вання, що доходить до гіркої іронії 
Апостола щодо галатів, які в його 
очах збираються ступити на помил-
ковий шлях, який приведе їх до точ-
ки неповернення», – зазначив Папа, 
вказуючи на те що все обертається 
навколо Євангелія. «Павло не має на 
думці “чотири Євангелії”, як спонтан-
но спадає на гадку нам, – уточнив На-
ступник святого Петра. – У дійсності, 
коли він посилає цього листа, жодна 
з чотирьох Євангелій ще не була на-
писана. Для нього Євангелієм є те, що 
він проповідує, те, що називається ке-
риґмою, тобто, звіщенням».

Про яке звіщення йдеться? Звіщен-
ня «про смерть і воскресіння Ісуса як 
джерела спасіння». Це Євангеліє, яке 
виражається у словах: «Христос по-
мер за наші гріхи згідно з Писанням, 

був похований, воскрес третього дня 
згідно з Писанням і з’явився Кифі» (1 
Кор 15,3-5). Це Євангеліє є «сповнен-
ням обітниць», хто його приймає, той 
«примирюється з Богом».

Фальшиве «євангеліє»
І перед обличчям «настільки вели-

кого дару», дарованого галатам, Апо-
стол не розуміє, чому вони замисли-
ли прийняти інше «євангеліє», яке, 
можливо, вишуканіше, але інше… 
Папа звернув увагу на те, що вони ще 
не залишили Євангеліє, звіщуване 
Павлом. Отож, ще є час, аби вберегти 
їх від неправильного кроку, тому апо-
стол «рішуче попереджає їх». І його 
аргументація безпосередньо наголо-
шує на тому, що ота новизна, яку про-
повідують «нові місіонери», не може 
бути Євангелієм. Більше того, йдеться 
про звіщення, яке «перекручує істин-
не Євангеліє, бо заважає досягненню 
свободи, що є ключовим словом: за-
важає досягненню свободи, набутої, 
приступивши до віри».

Безкомпромісне прийняття
Святіший Отець зауважив, що гала-

ти ще є «початківцями», а тому їхню 
розгубленість можна зрозуміти. Ен-
тузіазм від прийняття віри в Христа 
спонукає також прислухатися до цих 
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нових проповідників, вважаючи, що 
їхнє послання «є доповнюючим до 
Павлового». Але Апостол не може ри-
зикувати «створенням компромісів на 
такому вирішальному терені»: Єван-
геліє – одне лише, і те, яке він звіщає. 
«Але увага! Павло не каже, що істин-
ним Євангелієм є його, бо це він його 
звістив. Ні, він цього не говорить. Це 
було би самовпевненим, марнослав-
ним. Він, радше, стверджує, що “його 
Євангеліє”, те саме, яке інші Апосто-
ли звіщали деінде, є єдиним справж-
нім, бо є Євангелієм Ісуса Христа», 
– підкреслив Папа, додаючи, що в 
цьому ключі можемо збагнути, чому 
Павло використовує дуже суворі сло-
ва, двічі використовує термін «ана-
тема», що вказує на вимогу тримати 
подалі від спільноти те, що підточує 

її підвалини.
«Загалом, щодо цього Апостол не 

залишає простору для переговорів: 
неможливо домовлятися. З істиною 
Євангелія неможливо вести перего-
вори. Або ти приймаєш його таким, 
яким воно було звіщене, або прий-
маєш щось іншого. Але неможливо 
домовлятися з Євангелієм. Неможли-
во входити у компроміси: віра в Ісуса 
– це не товар, за яким потрібно тор-
гуватися, але спасіння, зустріч, відку-
плення. Вона не продається задеше-
во», – наголосив він.

Уміти розпізнавати
Врешті, Наступник святого Петра 

звернув увагу на деяку парадоксаль-
ність описуваної ситуації, бо всі учас-
ники подій, як здається, спонуку-
вані добрими намірами. Галати, які 

прислухаються до нових місіонерів, 
вважають, що завдяки обрізанню 
зможуть ще краще виконати Божу 
волю, й тим ще більше сподобатися 
Павлові. А супротивники Апостола, 
як здається, спонукувані «вірністю 
традиції, отриманій від батьків», вва-
жаючи, що справжня віра полягає 
в дотриманні Мойсеєвого закону, й 
перед цією «найвищою вірністю» ви-
правдовують навіть наклепи та підо-
зри щодо Павла. Сам Апостол добре 
усвідомлює, що його місія має боже-
ственну природу, бо об’явлена йому 
самим Христом, тому він спонукува-
ний «всеохоплюючим ентузіазмом 
задля новизни Євангелія», яка є «ра-
дикальною новизною, а не принагід-
ною». Пастирський порив спонукає 
до суворості, бо бачить загрозу, що 
нависла над молодою спільнотою.

«Таким чином, у цьому лабіринті до-
брих намірів необхідно розібратися, 
щоби прийняти найвищу істину, що 
представляється нам як найпослідов-
ніша з Особою та з проповіддю Ісуса 
та Його об’явленням любові Отця. Це 
дуже важливо вміти розрізняти», – 
наголосив Папа, вказуючи на свідчен-
ня в історії, а також і в наші дні, про 
те, як іноді якийсь рух, що проповідує 
Євангеліє, починає применшувати 
все Євангеліє до цього руху. «І тому 
чіткі та суворі слова святого Павла 
були корисними для галатів, і є кори-
сними також і для нас», – підсумував 
Святіший Отець.

Голос Церкви
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Історія Центру паломника

У неділю, 22 серпня, минає 57-а 
річниця з дня відходу до віч-

ності підпільного єпископа Іва-
но-Франківської єпархії УГКЦ Вла-
дики Симеона Лукача. Його, у 2001 
р., разом із іншими світочами ката-
комбної УГКЦ, підніс до гідності 
Блаженних вже нині святий Папа 
Іван Павло ІІ, під час свого візиту 
до України. 

Життєвий шлях Владики Симеона 
Лукача – це водночас і терниста, але 
й благородна дорога. Народжений 7 
липня 1893 р. у селі Старуня Богород-
чанського району Івано-Франківської 
області, він змалку полюбив Бога та 
ближнього. Причиною цьому воче-
видь стало високоморальне і глибоко 
духовне життя батьків. Після здобуття 
освіти та закінчення семінарії, влади-
ка Григорій Хомишин у жовтні 1919 р. 
висвятив його на священника та при-
значив викладачем до Станіславівсь-
кої духовної семінарії. 

Відчуваючи небезпеку, яка набли-
жалася до цілої греко-католицької 
церкви в обличчі комуністичного 
режиму, владика Григорій у 1945 р. 
таємно уділив о. Симеону Лукачу 
єпископську хіротонію. В цей період 
Владика Симеон займається актив-

ною душпастирською діяльністю в 
уже підпільній греко-католицькій 
Церкві. Таємно відправляв служби у 
м. Надвірна. За що 26 жовтня 1949 р. 
був заарештований органами НКВС у 
м. Надвірна та засуджений на 10 років 
тюрми суворого режиму в Краснояр-
ський край. У 1955 р. Владика Симе-
он Лукач, у зв’язку із хворобою, по-
вертається до України та продовжує 
душпастирську діяльність. За що й 
вдруге був арештований. 

Під час свого другого арешту у 1962 
р., який Владика Симеон Лукач відбу-
вав у Станіславівській тюрмі, він важ-
ко захворів. Тюремні лікарі визначи-
ли, що це астма. Насправді ж, це був 
туберкульоз легень. 

У березні 1964 року через критичний 
стан здоров’я тюремники привезли 
владику Симеона помирати в рідне 
село Старуня. Незважаючи на важку 
хворобу, єпископ виконував свої свя-
щенничі обов’язки: щодня служив 
Літургію, сповідав людей, суворо до-
тримувався посту. 

Зі спогадів п. Ганни Яремчук (Лу-
кач), племінниці блаженного: 

«В березні 1964 р. стрийка Симеона 
привезли з Івано-Франківської тюрми 
до нашої хати. Привезли працівник 

КДБ і тюремний фельдшер. Ступив-
ши на поріг, стрийко сказав: „Я не 
піду до хати, бо тут повітря не для 
мене: нема чим дихати». Вигляд його 
був страшний: дуже виснажений. Не-
зважаючи па тяжку хворобу легенів, 
стрийко ще вставав з ліжка, правив 
службу щодня. Деколи приходили 
люди. Так тривало п’ять місяців. 

В тюрмі стрийкові казали, що в 
нього астма, але то був туберкульоз, 
якого він набув в Івано-Франківській 
тюрмі. Розповідав, що сидів у камері 
з о. Іваном Слезюком, а там крім них 
було ще багато в’язнів. Стрийкові, не-
зважаючи на хворі легені, попало міс-
це коло „параші». Тюремна охорона 
над ним знущалася. Наприклад, на 
прогулянку взимку виводили напівго-
лого, хоч з іншими в’язнями такого не 
робили. Одного разу стрийко напи-
сав з тюрми, що йому погано, лежить 
в лікарні. І заповів, що коли він помре 
у тюрмі, то щоб його потім поховати 
тільки на цвинтарі в Старуні, коло се-
стри Марисі, яка померла молодою і 
яку він дуже любив». 

Влітку 1964 р. Владиці стало гірше. 
Рідні виводили його надвір, клали на 
перину перед хатою, навіть не здога-
дуючись, що в нього така небезпечна 

МИНАЄ 57-МА РІЧНИЦЯ З ДНЯ ВІДХОДУ 
ДО ВІЧНОСТІ БЛАЖЕННОГО СИМЕОНА

Д
ж

ер
ел

о:
 s

vm
lu

ka
ch

or
g.

ua



10

 хвороба. Тому нею заразився батько 
п. Ганни і помер від неї. Заразилася і 
вона: через рік після смерті Владики 
їй вирізали пів легені. 

За кілька днів до смерті Владика 
Симеон вже не міг служити Служ-

бу Божу. Він наказав родині сховати 
всі речі, які вживав до богослужіння. 
Отець Михайло Косило висповідав 
його і 22 серпня 1964 р., в суботу, Вла-
дика Симеон Лукач помер. 

Влітку 1991 року на кошти громади 

єпископові Симеону (Лукачу) звели 
пам’ятник біля церкви. Іменем єпи-
скопа названа і одна з сільських ву-
лиць. Громада високо оцінила свого 
душпастиря, що був для неї не просто 
священником, а, як і в ті далекі роки 
для семінарії, «магістром мораль-
ності». 

З 19 жовтня 2003 р. – мощі Симе-
она Лукача перенесли зі Старуні 
до Архікатедрального собору Вос-
кресіння Христового УГКЦ у м. Іва-
но-Франківськ.

З волі Божої і на прохання отця-па-
роха Ярослава Середюка і вірних 
церкви св. апостолів Петра і Павла, у 
2012 році часточки нетлінних мощей 
святого Симеона перенесено до хра-
му.

Історія Центру паломника
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Новини паломницького центру

Цього разу під час нічних 
молінь, прочани мали нагоду 

роздумувати над темою любові до 
Бога, до ближнього і до себе. 

В ніч з 29 на 30 липня, в Центрі па-
ломника «Симеон Лукач», що в с. 
Старуня Богородчанського району, 
відбулися традиційні нічні молитовні 
чування. Як і раніше, вони відбували-
ся в режимі онлайн. 

В той же час послухати науки, помо-
литися до священномученика Симео-
на та приступити до Святого Таїнства 
Покаяння прийшло багато прочан з 
різних міст та сіл Прикарпаття.

Молитовна програма, як зазвичай 
розпочалася з Вечірні, яку очолив 
Ректор Духовної семінарії о. Олексій 
Данилюк.

Після чого свою вступну науку ви-
голосив проповідник чувань – о. Ан-
дрій Заліський - сотрудник парафії 
Вознесіння ГНІХ (м. Івано-Франківськ) 
та капелан Мальтійської Служби До-
помоги.

Звертаючись до присутніх вірних, 
отець-проповідник поетапно розкри-
вав значення Двох  головних Запові-
дей любові:

«Люби Господа, Бога свого, усім сер-
цем своїм, і всією душею своєю, і всім 

своїм розумом, і з цілої сили своєї! Це 
заповідь перша! А друга однакова з 
нею: Люби свого ближнього, як само-
го себе!». 

За словами о. Андрія, любов до Бога 
неможлива без любові до ближньо-
го, а любити ближнього не можемо, 
якщо не любимо себе правдивою лю-
бов‘ю. Тут священник пояснив, що 
християнська любов до себе та егоїзм 
- різні речі. 

«Якщо хтось не любить себе, не має 
належної поваги, не відчуває своєї гід-
ності чи значущості - це як мінімум 
означає те, що він не може любити 
свого ближнього, бо ж заповідь чітко 
каже, що маємо любити ближнього, 
як себе», - повчав душпастир. 

Він також зазначив, що кожен хри-
стиянин повинен, з любові до себе, 
бажати багато, а головне - Неба. 

«Якщо наша ціль не є Небо, ми по-
гані християни. Мусимо жити так, 
щоби все наше єство: тіло і душа, га-
ряче бажали бути з Богом у небі!», - 
наголосив о. Андрій Заліський. 

Під час нічних чувань чимало вірних 
мали нагоду приступити до Таїнства 
Покаяння чи духовно порозмовляти 
зі священниками. Також в програмі 
молінь прочани молилися молебень 

до Блаженного Симеона Лукача, мо-
литви на оздоровлення та Хресну До-
рогу. 

Кульмінацією ж молінь стала Боже-
ственна Літургія. Цього разу її впер-
ше, в рамках нічних чувань, служили 
в каплиці Пресвятої Родини, що в 
хресті на вершині Хресної Дороги. 

На завершення чувань о. Ярослав Се-
редюк подякував проповіднику, при-
сутнім священниками та всім вірним 
за участь в нічній молитві та запросив 
й надалі відвідувати Центр паломни-
ка «Симеон Лукач».
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«ЛЮБОВ ДО БОГА НЕМОЖЛИВА БЕЗ ЛЮБОВІ 
ДО БЛИЖНЬОГО», - О. АНДРІЙ ЗАЛІСЬКИЙ 

ПІД ЧАС НІЧНИХ ЧУВАНЬ У СТАРУНІ
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Порадня

Інколи, читаючи Святе Писання, 
з першого разу важко «надкуси-

ти» той чи інший його шматочок, а 
розум не зовсім вловлює, як можна 
все почуте та прочитане посклада-
ти в один пазл.

І справді, коли в тому самому Єван-
гельському уривку Господь спочатку 
говорить: «Коли будуть вас переслі-
дувати в тому місці, тікайте в інше», 
потім повідомляє нам: «Не бійтеся 
тих, що вбивають тіло, душі ж убити 
не можуть», а на завершення, як Своїх 
дітей, заспокоює і вселяє дитячу до 
Нього довіру: «У вас все волосся на го-
лові пораховано. Не бійтеся, отже: ви 
вартісніші за багатьох горобців» (Мт. 
10, 23-31). Це непросто одразу зро-
зуміти, на що Він мені натякає.

Почухавши потилицю, починаєш 
розуміти, що Творець, в Якого вірю 
і Який покликав мене до життя, має 
феноменальну пам’ять. Бо якщо Він 
достеменно знає скільки у Всесвіті є 
галактик і скільки мільярдів у них зір, 
то пам’ятати про моїх 50 чи 150 тисяч 
волосин – це вже не так аж дуже склад-
но для Нього. Бог, як Досконалий Нау-
ковець, не лише знає, скільки у нас во-
лосся на голові, але й достеменно знає 
причину того, чому в той чи інший час 
моє волосся виглядає так, а не інакше. І 
знає також, з якої причини воно може 

випадати.
Інколи ми не до кінця даємо собі ра-

хунок у тому, як багато про нас може 
розповісти наше волосся.

Батькам, які цілують свого підлітка 
в чоло, коли він повернувся з прогу-
лянки, просякнуте сигаретним димом 
волосся може підказати, в якому сере-
довищі була їхня дитина. А коли це ще 
й дуже сильно насторожує, відповідні 
лабораторні аналізи та тести можуть 
допомогти зрозуміти, чи наше чадо не 
вживало останнім часом ніякої нарко-
тичної речовини.

Трихологам та іншим профільним 
спеціалістам стан нашого волосся та-
кож багато чого може розповісти: як 
ми спимо і харчуємось, який спосіб 
життя ведемо і чим живемо.

Тож, якщо простим людям так бага-
то може розповісти наше волосся, то 
наскільки більше воно розповідає про 
нас Богові, Який досконало знає, що 
діється у нашому мікрокосмосі!?

Чи є Богові діло до моєї лисини?! 
Мабуть, Богові не так розходиться, чи 
з волоссям, чи без нього я потраплю 
в Царство Небесне, як про те, щоб ми 
одні для одних не ставали причиною 
випадіння волосся! Бо тоді доведеться 
здати звіт за кожну втрачену волосину 
(як нашу, так і наших ближніх), але не 
через генетику чи вікові зміни, а через 

брак любові, який провокував стреси, 
викликав депресію та забирав правди-
вий смак життя!

Любімо один одного Божою лю-
бов’ю, щоби наше волосся мало гар-
ний вигляд!
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Порадня

ТОКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. ЧОМУ МИ В НИХ ЗАЛИШАЄМОСЯ?

Проводячи час з іншою люди-
ною, ми призвичаюємося бути 

разом, навіть якщо спільний час — 
далеко не найприємніша штука. 

Ви помічаєте, що якісь стосунки ви-
палюють вас, а обірвати їх не можете? 
Відчуваєте, що та людина вас не пова-
жає і не хоче цього змінити, а попри 
це хочете проводити з нею час? По-
стійно живете сподіваннями на те, що 
отримаєте турботу й зацікавленість, 
хоча вже довго не відчуваєте безпеки 
та близькості у стосунках, не можете 
розвиватися й почуватися люблени-
ми? 

Через що ви не почуваєтеся добре? 
Можете себе запитати, що вам зава-

жає добре почуватися в цьому зв’язку. 
Напевно це питання почуттів, способу 
мислення чи поведінки обох сторін. 
Варто назвати те, що ускладнює вам 
будування близького зв’язку, і спроб-
увати собі допомогти з визначеними 
труднощами. Однак, інколи буває так, 
що людина, з якою ви будуєте стосун-
ки, не хоче змінюватися, попри різні 
старання з вашої сторони. Тоді постає 
питання, чи не закінчити цей зв’язок?

Чому це може бути дуже складно? 
Проводячи час із якось людиною, ми 

звикаємо бути разом, навіть тоді, коли 
спільно проведений час не належить 

до найприємнішого. Кожен зв’язок, 
також і той, який можна назвати ток-
сичним, становить емоційну втрату, з 
якої не так легко вийти. Особливо тяж-
ко може бути тим, хто не має інших 
близьких стосунків, на які можна було 
би опертися в момент тяжкого розста-
вання. 

Мати зв’язки з іншими людьми — це 
наша природна потреба, а найбільше 
нас лякає самотність і суспільна ізоля-
ція. З огляду на це завершення будь-я-
ких стосунків викликає в людини чи-
малі побоювання. 

Розставання, що викликає страх 
Навіть у токсичних зв’язках бувають 

добрі моменти. Думаючи про роз-
ставання, ми можемо їх пригадувати, 
повністю оминаючи наявні почуття 
і — найчастіше — поведінку іншої 
людини. Ідеалізація того, до кого ми 
прив’язані, закріплює наше перебу-
вання в токсичному зв’язку й відділяє 
від моменту рішення цей зв’язок 
обірвати. Крім того, ідеалізація іншої 
людини посилює наше почуття цін-
ності й формує привабливіший образ 
нас самих. Побачити негативні риси 
другої сторони — це може поставити 
нас перед прикрими аспектами нашої 
власної особистості! 

Розставання може викликати в нас 

почуття, дуже подібне до провини, 
особливо тоді, коли друга сторона у 
цьому зв’язку більш або менш свідо-
мо обтяжує нас стовідсотковою від-
повідальністю за невдалий зв’язок. 

Проблемні переконання 
Перебування в складних стосунках 

може будуватися на різних фальши-
вих переконаннях стосовно себе само-
го. Ми, наприклад, можемо вірити, 
що не заслуговуємо на когось, хто нас 
шануватиме, або що не маємо шансу 
збудувати новий, задовільний зв’язок, 
з огляду на наш вік чи зовнішність. 
Можна бути переконаним у тому, що 
ніхто інший не захоче бути з нами, або 
що всі й так рано чи пізно вас відки-
нуть. 

Закінчення зв’язку — це велика змі-
на, яка завжди викликає в людині 
страх, тому що ми втрачаємо щось 
неприємне, однак відоме, натомість 
йдемо до нового, тобто до незнаного й 
непевного. Окрім того, між одним та 
другим зв’язком є неприємна пустка, 
яку складно стерпіти, якщо ви не віри-
те, що те, що прийде, може виявитися 
корисним для вашого життя.
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Питання-відповіді

Питання: Який стосунок до апо-
стольської традиції має догма 

про Взяття Діви Марії на Небеса? 
Хіба може бути щось додано до апо-
стольської традиції? 

На запитання відповідає  Vatican 
News: 

Догму про тілесне вознесіння Діви 
Марії на Небо проголосив Папа Пій 
XII буллою «Munificentissimus Deus». 
Згідно з його документом, ця істина 
віри заснована на Писаннях, витлума-
чених відповідно до Традиції Церкви. 
Папа пише: «Всі доводи та міркування 
святих і богословів [із цього питання] 
в кінцевому підсумку спираються на 
Святе Письмо». «Для того, щоби про-
демонструвати свою віру у Вознесіння 
Діви Марії, вони з певною свободою 
використовують події та слова зі Свя-
того Письма: іншими словами, ко-
ристуються текстами Писання, щоб 
показати, якою мірою цей привілей 
дивним чином узгоджується з істина-
ми, що їх викладає нам Святе Письмо». 

Взяття Діви Марії на Небо пояснюєть-
ся її Божественним материнством: 
Бог не міг допустити, щоб зітліло Її 
святе, непорочне тіло, живий Ковчег 
Божественного Сина: «І Слово стало-
ся тілом, і оселилося між нами, і ми 
славу Його бачили — славу Єдинород-
ного від Отця, благодаттю та істиною 

сповнене», — говорить Євангеліє від 
Йоана. «Коли прийшла повнота часів, 
Бог послав Сина свого (Єдинородного), 
що родився від жінки», — пише святий 
апостол Павло в Посланні до галатів. 

Можна сказати, що Святий Дух на-
дихнув Церкву прочитати між рядків 
Писання те, про що там не сказано 
прямо. 

На підтвердження своєї віри в 
тілесне Вознесіння Діви Марії на 
Небо Святі Отці, богослови і духов-
ні автори наводять такі біблійні 
фрази. 

З Книги Буття: «Я покладу ворожне-
чу між тобою і жінкою, між насінням 
твоїм і насінням її» (3,15). Тут Бог об’яв-
ляє, що ця жінка буде найтіснішим чи-
ном пов’язана зі своїм потомством — 
Христом — у переможній битві проти 
диявола. У своїй буллі Пій XII пише: 
«Так само, як славне воскресіння Хри-
ста було найважливішою частиною і 
остаточним знаменням цієї перемоги, 
і ця битва, загальна для Благословенної 
Діви та Її Божественного Сина, була за-
вершена прославленням Її незаймано-
го тіла». 

Далі Папа посилається на Книгу Ви-
ходу: «Шануй батька і матір твою» 
(20,12). «Оскільки наш Спаситель є 
Сином Марії, Він, найдосконалішим 
чином виконуючи закон Божий, не міг 

не почитати, крім свого вічного Отця, 
також і свою кохану Матір. І оскільки в 
Його владі було надати Їй таку велику 
честь, позбавивши Її смертного тління, 
нам належить вірити, що Він насправ-
ді так учинив». 

На доказ Вознесіння Діви Марії наво-
дяться також слова з Псалма 45: «Цар-
ські дочки — тобі назустріч, праворуч 
тебе стоїть цариця в золоті офірським. 
(…) Вся оздоба царської дочки усере-
дині; одяг її шитий золотом; у різно-
барвно гаптованих шатах ведуть її до 
Царя; за нею йдуть дівиці, її другині 
проводять її. Серед веселощів і радо-
сти їх уводять у царський палац». 

Цей текст традиція застосовує до 
Діви Марі — Цариці, яка переможно 
вступає в Небесний палац і сідає пра-
воруч Божественного Спасителя, без-
смертного царя навіки. 

Посилаючись на велику кількість 
біблійних уривків, Отці Церкви, бо-
гослови та християнські мислителі 
бачили прообраз пречистого тіла Бо-
городиці, збереженого від усякого 
смертного тління і вознесеного в небес-
ну славу, в Ковчезі Завіту, зроблено-
му з нетлінного дерева і вміщеному в 
Храмі Господньому. 

«Хто вона, що виходить із пустині, не-
мов стовпи диму, обкурювана миром 
і ладаном, всілякими порошками ми-
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оварника?» Наречена з «Пісні Пісень 
(3, 6) — прообраз Небесної Нареченої, 
вознесеної разом із Божественним На-
реченим у небесний палац. 

«Радуйся, Благодатна, Господь з то-
бою. Благословенна ти між жінками»: 
теологи бачать у таємниці Взяття на 
небо Богородиці здійснення повноти 
благодаті, вилитої на блаженну Діву 
Марію, і особливе, унікальне благосло-
вення, що протиставляє Її прокляттю 
Єви. 

І, нарешті, 12-й розділ Книги Одкро-
вення Йоана Богослова: тут богослови 
вбачають алегоричну згадку про тілес-
не вознесіння не тільки в різних ста-
розавітних персонажах, але і в образі 
Жінки, одягненої в сонце, яку апостол 
Йоан споглядав на острові Патмос. 

Християнське передання спочатку не 
згадувало про Вознесіння Діви Марії. 
Але в перші часи увага Церкви була 
зосереджена на центральному послан-
ні євангельської проповіді: на Христі, 
єдиному Спасителі через смерть і вос-
кресіння. 

Що стосується Взяття Марії на небо, 
Передання мовчало про нього досить 
довго, а відсутність явних згадок про це 
в Писанні та в Отців Церкви виклика-
ло у деяких богословів законні сумніви 
в тому, що цей факт можна назвати 
істиною Божественного одкровення. 
Ці сумніви були подолані за папи Пія 
XII. Визначаючи Взяття Діви Марії на 
небо як догму, тобто істину Божествен-
ного одкровення, згаданий документ 
зупиняється не так на окремих і спец-
ифічних біблійних та святоотцівських, 
літургійних та  іконографічних свідчен-
нях, як на сукупності різних вказівок, 
що містяться в Переданні. Крім того, 
в ньому підкреслюється загальна віра 
народу в цю істину, що теж має важли-
ве значення. Все разом свідчить про те, 
що істину про тілесне вознесіння Діви 
Марії на небеса відкрив Церкві Святий 
Дух. 

Проголошенням догми Церква лише 
дала визначення того, що вже було на-
явне в її спадщині віри, в соборному 
почутті віруючих. Ця віра засвідчена 
також в апокрифах, які свідчать, що 
тіло Діви Марії нетлінним було взяте 
на небеса. 

Додамо, що Церква ніколи в своїй 
історії аж ніяк не вшановувала мощі 
Діви Марії, на відміну від інших свя-
тих та мучеників, тлінні останки яких 

шанувалися з найдавні-
ших часів християнства. 
Повна відсутність мо-
щей також висловлює 
переконаність у тому, 
що тіло Діви Марії не 
залишилося в цьому 
світі, але долучилося до 
Воскресіння і Вознесін-
ня Христа на Небеса.   

Питання: Чи не супе-
речить догмі про Не-
порочне зачаття Діви 
Марії те, що Марія 
зазнала страждання і 
смерті, які є наслідком 
первородного гріха? 

Відповідь: Почнемо 
з того, в чому полягає 
суть догми про Непо-
рочне Зачаття. 

«Щоби бути Матір’ю 
Спасителя, — читаємо 
в Катехизмі Католи-
цької Церкви, — Марії 
були дані Богом дари, 
співмірні з настільки великим служін-
ням»  (490). Щоб відповісти згодою 
віри на сповіщення ангела, Вона по-
винна була бути охоплена благодаттю 
Божою. 

Догма про Непорочне Зачаття, про-
голошена папою Пієм IX у 1854  році, 
увінчала багатовікову віру Церкви в те, 
що Марія була сповнена благодаті; та-
кож ця догма сповідує, що Богороди-
ця отримала виправдання з моменту 
свого зачаття. Діва Марія була з самого 
першої миті свого зачаття захищена 
від усякої скверни первородного гріха, 
за винятковою благодаттю і вподобан-
ням Всемогутнього Бога, в передбачен-
ні заслуг Ісуса Христа, Спасителя роду 
людського. Бог обрав Її «перед засну-
ванням світу, щоб була Вона свята й 
непорочна перед Ним в любові» (пор. 
Еф 1,4). У святих отців взяв гору звичай 
називати Діву Марію Пресвятою та від 
усякої скверни гріха збереженою. З ла-
ски Божої Марія залишилася чистою 
від первородного і від особистого гріха 
протягом усього свого життя. 

Отже, догма про Непорочне Зачаття 
стверджує, що Марія була зачата без 
первородного гріха. Однак наслідки 
первородного гріха стосуються кож-
ної людини. Ні Марія, ані навіть Ісус, 
коли став повністю людиною, не були 
позбавлені наслідків первородного грі-

ха, таких як біль, смерть і спокуса. Про 
це свідчить, наприклад, той факт, що 
сам Ісус зазнавав спокус — спочатку в 
пустелі, потім у Гетсиманському саду. 
Діва Марія теж не була застрахована 
від спокус — про це згадується і в Єван-
гелії від Луки: Марія «зніяковіла» від 
слів Ангела. Як перші люди — Адам 
і Єва, — створені в повноті благодаті, 
мали всю повноту свободи, якою потім 
і зловжили, — так і Діва Марія зали-
шалася вільним створінням. 

Наслідки первородного гріха, від 
яких не була звільнена Марія, стають 
очевидними в безмірних стражданнях, 
яких Вона зазнавала: «Тобі самій меч 
душу прошиє», — віщує старець Си-
меон. 

Окремі «привілеї», якими наділена 
Марія, зовсім не позбавляють Її бо-
ротьби проти зла, такої ж, яку ведемо 
всі ми. Ці самі привілеї не віддаляють 
Діву Марію від нас, але, навпаки, ро-
блять Її ще ближчою до нас. 

Догма про непорочне зачаття гово-
рить, що Діва Марія, яка разом із нами 
бореться зі злом та смертю, вже пере-
могла ворога, а тому Її непорочне за-
чаття стає запорукою і нашого спасін-
ня. Таким чином, наявність наслідків 
первородного гріха жодним чином 
не суперечить догмі про позбавлення 
Діви Марії первородного гріха.
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Здоров’я

У спекотну погоду нашому ор-
ганізму загрожує зневоднення. 

Але чи завжди вода - найкращий 
спосіб відновити водний баланс?

Наше тіло більш ніж на половину 
складається з води. Щоб підтримува-
ти таку її кількість в організмі, фахівці 
радять випивати від шести до восьми 
склянок рідини щодня.

Вода - найздоровіший з доступних 
нам напоїв. Вона не містить цукру й 
калорій, але чи завжди це найкращий 
спосіб підтримати баланс рідини в ор-
ганізмі?

Відповідь неоднозначна й залежить 
від вашого віку й способу життя.

«Потреби фізично активної людини, 
яка працює у спекотний день просто 
неба, відрізняються від того, хто про-
водить день у приміщенні з кондиціо-
нером, а потім сідає в машину також 
з кондиціонером», - каже Рон Моган, 
професор Медичної школи Універси-
тету Сент-Ендрюс.

Очевидно, що активній людині по-
трібно випивати більше рідини, ніж 
тому, хто веде малорухомий спосіб 
життя, але є деякі нюанси.

Коли ми пітніємо, ми втрачаємо воду 
і солі, і наше тіло потребує поповнен-
ня обох речовин. Якщо ми споживає-
мо те й інше у надмірній кількості, 
організм спробує відновити баланс за 

допомогою осмосу, пропускаючи воду 
крізь клітинні мембрани.

«Заміна втраченої рідини лише во-
дою означає, що в організмі буде ба-
гато води і недостатньо солей, тому, 
щоб відновити баланс, він позбудеть-
ся води, виробляючи сечу», - пояснює 
Моган.

Саме тому молоко може бути більш 
ефективним способом втамувати спра-
гу, ніж проста вода.

Молоко містить сіль, лактозу й цукор, 
які потрібні у невеликих кількостях, 
щоб стимулювати поглинання води в 
кишківнику, пояснює дослідник.

Кокосова вода також ефективна, тому 
що вона містить сіль, калій та вуглево-
ди.

Молоко також містить електроліти 
та макроелементи, які всмоктуються 
в організм. Разом з ними вода повіль-
ніше рухається по шлунку й тонкому 
кишківнику, дозволяючи організму 
краще засвоїти й утримати рідину.

Хоча молоко й містить цукор, воно 
відрізняється від солодких напоїв, які 
не втамовують спрагу, а навпаки - зне-
воднюють організм.

А ось спортивні напої, які містять 
електроліти й до складу яких входять 
натрій, калій, магній і кальцій, навпаки 
добре відновлюють рідину в організмі 
й є більш ефективними, ніж вода.

Спортсмени втрачають багато поту 
протягом тривалого часу, тому їм важ-
ливо поповнити втрачені електроліти. 
Однак це непотрібно решті з нас.

Збалансоване харчування разом зі 
звичайними напоями, які ми спожи-
ваємо, дає організму достатньо необ-
хідної рідини, каже Софі Кіллер, кон-
сультант з дієтичного харчування для 
елітних і професійних спортсменів.

«Спортивні напої містять вуглеводи, 
які по суті є цукром, і якщо ви весь 
день сидите за письмовим столом, вам 
не потрібні додаткові калорії», - каже 
вона.

Те саме стосується й солі, яку біль-
шість з нас споживає занадто багато.

Втім, споживання достатньої кіль-
кості рідини важливо для всіх, адже 
дослідження показують, що кожен 
п’ятий з нас має зневоднений організм 
протягом певного часу.

Склянка води й шматочок фрукта 
перед пробіжкою - ідеальний варіант, 
радить Девід Нейман, професор біоло-
гії з Апалачського університету. Його 
досліди показали, що фрукти добре 
відновлюють запас рідини в тілі.

«Половина банана містить цукор і 
24 види поліфенолів. Вони збережуть 
воду в організмі й доставлять пожив-
ні речовини, необхідні для фізичних 
вправ», - говорить він.
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ЧИ ДІЙСНО ВОДА - НАЙКРАЩИЙ ВИБІР У СПЕКУ?
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Ця порада стосується й дітей, каже 
Габріелла Монтенегро, нутриціолог з 
Центру досліджень у Гватемалі. Вона 
виявила, що діти, які регулярно їдять 
фрукти та овочі, мають достатній 
рівень рідини в організмі.

Вона радить споживати більше фрук-
тів і овочів насамперед дітям і людям 
похилого віку, які мають більший ри-
зик зневоднення.

Власне, споживання будь-яких вугле-
водів допомагає уповільнити всмок-
тування води й зберегти рідину в ор-
ганізмі.

«Найпростіший спосіб - це запивати 
водою їжу, вона дозволяє воді перетну-
ти мембрани клітин і потрапити туди, 
де вона й має бути, а не рухатися пря-
мо до сечового міхура», - каже Софі 
Кіллер.

Інший спосіб зберегти вологу в ор-
ганізмі - пити чай і каву. Існує думка, 
що напої з кофеїном зневоднюють, але 
це так, тільки якщо ми споживаємо 
багато кофеїну і дуже мало води.

Насправді чай і кава - це хороший 
спосіб підтримати водний баланс, 
тому що ми вочевидь питимемо біль-
ше, якщо напій нам подобається.

Чи впливають кава і чай на зневод-
нення організму?

Іноді навіть високі дози кофеїну не 
призводять до зневоднення, якщо ор-
ганізм до них звик. Так, затяті кавома-
ни менш сприйнятливі до сечогінної 
дії кофеїну.

Пані Кіллер провела дослідження 
за участю 50 чоловіків, які регулярно 
п’ють каву. Вчена з’ясувала, що вжи-
вання чотирьох чашок кави на день 
протягом трьох днів забезпечувало та-
кий самий рівень рідини, що й еквіва-
лентна кількість води.

«У любителів кави нирки адаптують-
ся до утримання рідини з цього напою, 
- каже вона. - Отже, помірна кількість 
кави або чаю не зневоднює організм 
тих, хто звик до вживання кофеїну».

Утримання рідини в тілі залежить не 
лише від того, що ми п’ємо, але і як 
ми п’ємо. Протягом дня нашому ор-
ганізму то бракує рідини, то навпаки 
її забагато, але сигнал він починає по-
давати тільки тоді, коли втрачає надто 
багато води.

Але тоді оптимальний момент для 
поповнення запасу рідини вже втраче-
но.

«Коли ви відчуваєте спрагу, в ор-

ганізмі вже відбулися значні зміни», - 
каже дослідник Оуен Джеффріс.

Щоб не допустити цього, він радить 
пити воду протягом дня. Вживання ве-
ликої кількості рідини за раз призво-
дить до того, що вода швидко пройде 
крізь тіло і вийде у вигляді сечі, не по-
повнивши запас рідини в організмі.

«Якщо ви швидко вип’єте літр води, 
вона переповнить ваш сечовий міхур, 
але в тілі її не залишиться багато. Сеча 
буде світлою, але це не означає, що ор-
ганізм отримав достатню кількість рі-
дини», - каже Кіллер.

Утім, вода все одно залишається од-

ним з найкращих способів підтримати 
організм у спеку, стверджують експер-
ти.

«Вона завжди доступна, корисна і не 
шкодить зубам».

За словами Монтенегро, процеси 
зволоження організму в останні роки 
вивчають не так багато і ще є багато 
невідомого.

«Вода - дуже важлива поживна речо-
вина, - додає вона. - А ми ще далеко не 
все знаємо про те, як вживання води 
пов’язане з метаболізмом».

Здоров’я
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Період Другої світової війни 
— один із найскладніших у 

історії Української Греко-Католи-
цької Церкви. 1939 року Польщу 
окупували німецькі війська, а Захід-
ну Україну — радянські. У той час 
УГКЦ налічувала 2387 парафій і 3,6 
млн вірних, 2352 єпархіальні свя-
щенники, 31 чоловічий і 121 жіно-
чий монастирі й чернечі доми. Під 
опікою Церкви діяли Греко-католи-
цька богословська академія у Львові 
та три духовні семінарії, у яких на-
вчалося 480 студентів. 

Радянська влада сприймала Україн-
ську Церкву як серйозну перешкоду 

для реалізації політики радянізації ре-
гіону. Тому сталінський режим відразу 
розпочав наступ на УГКЦ. Влада ор-
ганізувала широку кампанію переслі-
дувань, залякування й дискредитації 
греко-католицького єпископату та 
духовенства, звинувачуючи їх у зв’яз-
ках із націоналістичним підпіллям 
та «антирадянськими» осередками за 
кордоном. Керівництво Церкви мало 
зважати на нові реалії. 22 грудня 1939 
року з дозволу Ватикану митрополит 
Андрей таємно висвятив отця Йосифа 
Сліпого (1892–1984 рр.) на єпископа з 
правом наступництва на галицькому 
митрополичому престолі. 

На початку війни між 
СРСР та нацистською 
Німеччиною у 1941 році 
Західна Україна була оку-
пована німецькими вій-
ськами. 30 червня 1941-го 
представники українсь-
ких організацій прого-
лосили Акт відновлення 
Української державності, 
і митрополит Андрей 
Шептицький висловив 
підтримку цій ініціативі. 
Проте через два тижні 
німецька влада почала 
репресії проти українців. 
Уже тоді Греко-Католиць-

ка Церква розпочала підпільну діяль-
ність, зокрема в соборі Святого Юра та 
в монастирях під опікою митрополита 
Андрея переховувалися сотні пред-
ставників єврейської громади. 

Після повернення радянських військ 
на західноукраїнські землі у 1944-му 
та смерті митрополита Андрея (1 ли-
стопада) провід УГКЦ здійснив спро-
бу досягнути з радянською державою 
modus vivendi, тобто можливості 
співіснувати, незважаючи на різність 
поглядів. З цією метою у грудні 1944 
року митрополит Йосиф Сліпий 
вислав до Києва та Москви офіційну 
делегацію на чолі з архімандритом 
Климентієм Шептицьким, яка мала 
узаконити статус УГКЦ в СРСР. Однак 
15 березня 1945 року Сталін затвердив 
таємну інструкцію № 58, підготовле-
ну головою ради у справах російської 
православної церкви Г. Карповим, 
перший розділ якої називався «Захо-
ди щодо відриву Греко-Католицької 
(Уніатської) Церкви в СРСР від Вати-
кану та подальшого її приєднання до 
Російської Православної Церкви». В 
інструкції було вказано: «організувати 
в місті Львові православну єпархію, 
надавши її Главі титул єпископа 
Львівського і Тернопільського, котрий 
об’єднає православні приходи [яких 
ще не існувало] Львівської, Станіслав-

Зі сторінок історії УГКЦ
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ПСЕВДОСОБОР І ЛІКВІДАЦІЯ (1946)
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МОЛИТВА ПРО ЄДНІСТЬ ХРИСТИЯН

Молитовник
ської, Дрогобицької і Тернопільської 
областей». В іншому пункті йшлося 
про необхідність створити «всередині 
Уніатської Церкви ініціативну групу, 
яка повинна буде декларативно заяви-
ти про розрив з Ватиканом і закликати 
уніатське духовенство до переходу на 
православ’я». 

На той час у межах України серед 
структур УГКЦ залишилися Львівська 
архієпархія, Станиславівська єпархія і 
більшість Мукачівської, а також знач-
на частина Перемишльської єпархії, 
поділеної новим кордоном із Поль-
щею. 

Згідно з чітко окресленим планом 
каральні органи фабрикували спра-
ви про «співпрацю з фашистами» й 
«антирадянську діяльність» ієрархії та 
духовенства УГКЦ. 11 квітня 1945 року 
було арештовано митрополита Йоси-
фа Сліпого, а згодом і інших єписко-
пів, а управління Церквою передано в 
руки створеної наприкінці квітня 1945-
го ініціативної групи із «возз’єднання» 
Греко-Католицької Церкви з Право-
славною Церквою. Ініціативну групу 
очолив отець Гавриїл Костельник.

Віка Пресслужба, [17.08.21 09:26]
На так званому Львівському соборі 

8–10 березня 1946 року, який був ор-
ганізований органами державної вла-
ди й держбезпеки в співпраці з члена-
ми ініціативної групи, було прийнято 
одноголосне рішення «відкинути по-
станови Берестейського Собору 1596 

р., ліквідувати Унію, відірватися від 
Ватикану й повернутися до нашої 
батьківської святої православної віри 
та Руської Православної Церкви». Цей 
акт від початку і до кінця був справж-
нісіньким фарсом, а тому як з точки 
зору церковного права, так і держав-
ного законодавства не був правомір-
ним. Але УГКЦ вважалася офіційно 
ліквідованою, а її парафії та вірні були 
поглинуті РПЦ. 

Така сама доля спіткала ті частини 
УГКЦ, котрі опинилися на території 
повоєнної Польщі. Позбавлена власної 
ієрархії та розпорошена греко-католи-
цька громада на кілька десятиліть була 
підпорядкована римо-католицьким 
церковним структурам і перебувала 
під постійним тиском державних ор-
ганів влади. У такий же спосіб були по-
глинуті греко-католики Мукачівської 
(1949) та Пряшівської єпархій (1950).

Підтримай, Отче, силою Святого Духа Церкву в її 
служінні і спрямуй наші стопи на шлях миру, щоб ми 

сповіщали Христа всім нашим життям, завжди прямуючи в 
наших земних мандрівках до Міста світла.

Нехай учні Христові сяють любов’ю до бідних і пригноблених; 
нехай будуть вони солідарні з потребуючими і щедрі у справах 
милосердя; нехай будуть терпеливі до братів і сестер, щоб заслу-
жити у Тебе прощення. 

Хвала і слава Тобі, Пресвята Трійце, єдиний Всевишній Боже! 
Вчини, Отче, щоб учні Твого Сина, не пам’ятаючи зла і усвідомивши власну провину, стали одно, аби світ увірував. Не-

хай шириться діалог між послідовниками різних релігій, щоб усі люди відкрили для себе радість буття Твоїми дітьми. 
Нехай до голосу Діви Марії, Матері народів, приєднаються в молитві голоси апостолів, мучеників  і  праведників  усіх  

народів  і  часів,  щоб  рік,  який  настав,  для  кожної  людини і всієї Церкви став спонукою до оновленої надії і до тріум-
фування у Святому Дусі. 

Хвала і слава Тобі, Пресвята Трійце, єдиний Всевишній Боже!
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Боротьба зі спокусами має бути 
систематична й точна. Тільки 

так будеш іти до неба. 
І пам’ятай: спокуса — то ще не 

гріх.   

1.Визнач мету і збуди запал 
Туманно заявлені десь на далекому 

горизонті кінця нашого життя, неу-
точнені, завуальовані теологічними 
поняттями, незасвоєні й неадаптовані 
цілі — це не цілі. Зупинися, затри-
майся, замислись і назови МЕТУ. 

Навіщо я стараюсь? Чи роблю це 
заради власного перфекціонізму? Чи 
я можу повірити, що найбільшими 
щасливцями тут, на землі, і  там, у 
небі, є святі? 

Пам’ятай, що борешся не задля 
своєї ідеальності, але заради повного 
щастя. 

Якщо тебе охопила духовна сон-
ливість, знеохочення або розпач, 
стань до битви з цим «демоном по-
лудня»!   

2.Побач противника і зваж ре-
зультати 

Усвідомлення спокуси, яка набли-
жається, — це вже крок у боротьбі з 
нею. Якщо ти сідаєш провести іспит 
сумління в останню хвилину перед 
підходом до конфесіоналу, до того 

ж твої сповіді нечасті, то ти не кори-
стаєшся знаряддям, яке допомагає 
впоратися зі спокусами. 

Можеш сягнути по ігнатіанський 
іспит сумління, який є молитвою, 
що триває 15 хвилин і практикується 
щодня. Розглянь, що було спокусою 
«думкою, словом, учинках і недбаль-
ством». Так ти побачиш, що тебе зби-
ває з ніг найчастіше, і почнеш зверта-
ти на це увагу в ту мить, коли спокуса 
надійде. Також пам’ятай, що інколи 
ми самі надаємо силу спокусі, боя-
чись їй протиставитися.   

3.Сягай до Божественної енерге-
тики 

Пам’ятай про життя в освячувальній 
благодаті, Святе Причастя, Святі Таїн-
ства. Це твій захист і допомога. Якщо 
можеш, розмісти при своїх дверях 
кропильницю зі свяченою водою. Ви-
користовуй її, перш ніж вийти з дому, 
а також у кожний момент, коли відчу-
ваєш, що втрачаєш сили. 

Це мій метод гамувати вибухи злості 
й не розпочинати безглузду сварку з 
чоловіком. Тоді я собі думаю, що ця 
вода охолоджує в мені якийсь близь-
кий до вибуху вулкан. 

  
4.Кидай спис і тримай щит 
Короткі молитовні заклики і цита-

ти — неоціненна зброя. Банально? 
Розмісти таку цитату в тому місці, де 
вона може тебе врятувати. 

Ти борешся зі спокусою обмов на 
роботі? Ліками може бути картка, 
приклеєна до твого монітора: «Язик 
обмовника — ніби хробак, що з’їдає 
добрі плоди» (св.Йоан Марія Віан-
ней). Можеш застосувати нагадуван-
ня у вигляді символічного браслета.

   
5.Запроси до допомоги «своїх» 

святих 
У домашній капличці ми разом із 

чоловіком створили колаж із фото-
знімків наших улюблених святих. 
Там є Йоан ПавлоІІ, Мала Арабка, 
Домінік, Юрій, Камілл… Вони нам 
особливо близькі й часами ми роз-
мовляємо з ними на вечірній молитві, 
ввіряючи їм наші наміри. 

Святі можуть бути справжніми 
друзями. Прочитай добру книжку з 
їхніми біографіями й вибери собі тих, 
хто тобі особливо близький. 

Може, це буде П’єрджорджо Фра-
сатті з люлькою, а може, Здислава 
Моравська з дитям на руках. І клич їх 
на допомогу, коли надходить спокуса.

Порадня
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5 СПОСОБІВ, ЯК БОРОТИСЯ ЗІ СПОКУСАМИ
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
11 вересня - Усікновення чесної голови чесного і славного прор., предтечі і хрестителя Йоана. Строгий 

піст. Цього дня вшановуємо мученицьку смерть Йоана Хрестителя від рук царя Ірода. Саме йому докоряв свя-
тий за те, що той жив з жінкою свого брата. При цьому Йоан відкрито виступив проти гріха, за що, за намовою 
цариці, заплатив життям. 

14 вересня - Начало Індикта, тобто Нового Церковного року. Літургійний рік звемо також церковним, бо в 
ньому міститься церковний календар, який у дечому збігається, а в дечому відрізняється від світського календар-
ного року. Церковний рік нашої Східної Церкви відрізняється тим, що не починається тоді, коли світський, тобто 
1 січня. Його початком, що зветься також початком індикту, є 1 вересня. Це значить, що повний круг нашого 
церковно-літургійного року триває від 1 вересня до 31 серпня. 

21 вересня - Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Свято християнської церк-
ви на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа, що є одним з дванадесятих свят. Святкується Західними 
і Східними церквами 8 вересня за григоріанським і новоюліанським календарями, однак деякі Східні церкви від-
значають це свято 8 (21) вересня за юліанським календарем. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою 
праведницею, помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням 
Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей. 

27 вересня - Всемірне Воздвиження чесного й животворящого Хреста. Церкви Заходу та більша частина 
церков Сходу святкують Воздвиження Чесного Хреста Господнього 14 вересня за григоріанським і новоюліансь-
ким календарями. Деякі Східні церкви відзначають це свято 14 (27) вересня за юліанським календарем. Це свято 
належить до 12-ти великих свят Східної Церкви та має один день передпразництва та 7 днів попразництва. Істо-
рики Східної Церкви вважають, що передусім дві події лягли в основу встановлення цього свята: віднайдення у IV 
столітті Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму в VII столітті. Саме 
слово «Воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господ-
нього.

27 ВЕРЕСНЯ - ПЕРША РІЧНИЦЯ ВІДКРИТТЯ ХРЕСНОЇ ДОРОГИ.
29 ВЕРЕСНЯ - НІЧНІ МОЛИТОВНІ ЧУВАННЯ.
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