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ХТО НАС ВІДЛУЧИТЬ ВІД ЛЮБОВИ ХРИСТОВОЇ?

Останні кілька тижнів для всіх 
віруючих християн (маю на 

увазі не просто формальних, але 
все ж тих, які практикують свою 
віру та декларують її ділами) були 
доволі неспокійними. Чимало 
подій наклалися одна на одну так, 
що годі було уявити, як в сучасній 
державі, де всі максимально толе-
рантні та демократичні, може від-
буватися щось подібне. І ні, я не 
пишу ці речі для того, щоби дати 
якусь моральну оцінку подіям, про 
які всі й так давно знають чи, на-
віть, самі беруть активну участь в 
обговореннях. Мета даної публіка-
ції одна – трішки заспокоїти всіх, 
хто вже гострив свої вила для чер-
гового походу за «віру». Бо ж нас-
правді нічого нового не відбулося 
і нічого такого, що мало б вивести 
нас з рівноваги.

Нещодавно, в першу п’ятницю мі-
сяця, ввечері я приїхав на Літургію 
до своєї парафії. Яким було моє роз-
чарування, коли на порозі храму я 
зустрів двох людей, окрім дяка та па-
ламаря. В моїй голові залунали дум-
ки «Ну як так? Як служити Літургію 
для чотирьох людей? Це ж Літургія 
– найкраща молитва. Це ж перша 
п’ятниця, яку так люблять наші вірні, 

саме для них отець-парох зробив дру-
гу Службу, щоби всі, хто працює, міг 
скористати зі Сповіді та Євхаристії». 
Але й один у полі, як відомо, воїн, 
тому я облачився та став до молитви.

Господь – чудесний. І це правда! 
Прийшовши на Службу Божу з ці-
лим букетом різних, можливо, нега-
тивних думок, втомлений, бо все-таки 
це була п’ятниця після робочого тиж-
ня, збагнув, що Він вкотре знайшов 
підхід до мого серця, цього разу через 
читання Літургійних текстів. Апо-
стол того дня став джерелом натхнен-
ня для мене і не тільки. Вважаю, що 
саме ті слова, які ап. Павло адресував 
римлянам, сьогодні вкотре потрібно 
почути всім нам, які десь можливо 
вважають себе сьогодні скривджени-
ми через різні фестивалі, заборони 
чи постанови. Ось ці слова: «Хто нас 
відлучить від любови Христа? Горе 
чи страждання, чи переслідування, 
чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи 
меч?… Бо я певний, що ні смерть, ні 
життя, ні ангели, ні власті, ні теперіш-
нє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні 
глибина, ні інше яке сотворіння не 
зможе нас відлучити від Божої любо-
ви, що в Христі Ісусі, Господі нашім» 
(Рим. 8:35, 38-39).

Справді прекрасні слова, які якось 

так по-особливому торкають кожне 
християнське серце, особливо в часи 
всіх викликів, які переживаємо. Вони 
додають натхнення та сил рухатися 
далі, боротися, залишатися собою 
в цьому світі, який так часто нама-
гається підлаштувати все довкола 
під свої «стандарти». Можливо, нам 
може здатися, що все довкола сьогод-
ні проти нас, що нас не чують, нами 
нехтують, нас, зрештою, зневажають. 
Однак сьогодні Павло говорить кож-
ному з нас: «Ну хто нас відлучить від 
любови Христа?». 

Чи ті дійства, які відбувалися на 
тому фестивалі здатні відлучити нас 
від Божої любові? Чи те рішення про 
виключення предмету «Основ христи-
янської етики» зі шкільної програми, 
яким надзвичайно пишаються певні 
«політичні» сили – хіба воно відлу-
чить нас чи наших дітей від Божої лю-
бові? «Ні смерть, ні життя, ні ангели, 
ні власті, ні теперішнє, ні майбутнє, 
ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше 
яке сотворіння не зможе нас відлучи-
ти від Божої любови…» – ніщо нас не 
відлучить від Бога! Чому? – Та ж бо 
ми – Божі. Він віддав Свого Сина зара-
ди кожного з нас. Він любить нас. Він 
пам’ятає про нас, про кожного зокре-
ма, адже це НАШЕ ім’я є записане на 
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Його долонях (пор. Іс. 49:16).
Це дуже важливо розуміти, коли 

приходимо до Божого храму, коли 
приходимо на Службу Божу. Власне 
в цьому контексті розуміємо і Єван-
гельське читання п’ятниці 7-го тижня 
по Зісланні Святого Духа. Апостол 
Матей пише про Господа, який прий-
шов до Галілейського моря, зійшов 
на гору й сів там. Ісус завжди знахо-
дить місце, щоби відійти на відстань 
від розбурханого моря, від натовпу та 
побути з Отцем. І тоді до Нього по-
чинають приносити «кривих, калік, 
сліпих, німих, чимало й інакших, та 

й клали їх до його ніг. І він зціляв їх. 
І дивувались люди, бачачи, що німі 
говорять, каліки одужують, криві хо-
дять і сліпі бачать» (Мт. 15: 30-31).

Жодна людина, яку принесли тоді 
до Христа, не повернулася додому та-
кою ж, як прийшла. Це надзвичайно 
важливо! Якщо ми з дня у день ходи-
мо до Божого храму, тобто до Нього, 
беремо участь у Його Службі, при-
чащаємося, а в результаті роками не 
змінюємося – це велике питання до 
нашої віри. Митар та фарисей мали 
однакові засоби для спасіння, вони 
обоє перебували «на молитві» у Бо-

жому храмі, але один повернувся пе-
реміненим, інший – ні. 

Тому-то щоразу, коли приходимо 
до церкви чи стаємо на приватну 
молитву, попри все те «галілейське 
море», де можливо хвилі розносять 
всіх і все, ми не можемо вийти з храму 
чи встати з молитви з тими ж думка-
ми. Господь сам сказав: «Прийдіть до 
мене всі втомлені й обтяжені, і я об-
легшу вас» (Мт. 11:28). Він сам бере на 
себе всі наші зневаги, болі, терпіння. 
Чому? – Бо любить нас, бо, повторю-
ся, ми – Його! І, знову ж таки, ніхто, 
ніщо і ніколи нас не відлучить від 
Його любові.

Нехай ті слова св. ап. Павла справді 
глибоко закоріняться в нашому серці 
та умі, щоби ми могли всі ті ситуації, 
весь досвід, який переживаємо, пе-
реживати зі спокоєм у своєму серці. 
Тому що людина, яка зберігає мир та 
спокій – ніколи не піддасться паніці, а 
значить – нею важко буде маніпулю-
вати через різні інформативні «вки-
ди», які так стривожили серця ба-
гатьох християн.

Будьмо, дорогі, Божими людьми і 
маймо ту тверду певність – нас ніхто 
й ніколи від Нього не відлучить, а тим 
більше від Його безмежної Батьківсь-
кої любові!



5

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ ЗАОХОЧУЄ БАТЬКІВ 
ОБСТОЮВАТИ НАВЧАЛЬНІ ГОДИНИ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ У ШКОЛАХ

Я заохочую всіх обстоювати на-
вчальні години християнсь-

кої етики, зокрема в католицьких 
школах. Вкотре наголошую, що 
батьки мають право вимагати в 
держави, щоб їхніх дітей навіть у 
державній системі освіти вихову-
вали на певних цінностях. Про це 
Блаженніший Святослав, Отець і 
Глава УГКЦ, заявив під час зустрічі 
з керівниками католицьких шкіл, 
яка відбулася 30 серпня 2021 року в 
режимі онлайн. Про це він написав 
і у своєму профілі у фейсбуку.

«Державність – дар Божий, який по-
трібно сприйняти, взяти відповідаль-
ність за нього і у ньому жити», – Бла-
женніший Святослав

Глава УГКЦ до керівників католиць-
ких шкіл: «Ви є особливим обличчям 
Церкви – матері й учительки»

Глава УГКЦ закликав батьків, які хо-
чуть, щоб їхніх дітей виховували на 
ціннісній основі, писати заяви про 
християнську етику в школах.

«Я заохочую всіх обстоювати ці на-
вчальні години, зокрема в католи-
цьких школах. Вкотре наголошую, 
що батьки мають право вимагати в 

держави, щоб їхніх дітей навіть у дер-
жавній системі освіти виховували на 
певних цінностях. Особисто закликаю 
батьків, які чують мене, – чи з амвону, 
чи через сучасні засоби комунікації, – 
щоб писали заяви про християнську 
етику в школах», – заявив Глава Церк-
ви.

Питання викладання християнсь-
кої етики у школах, розповів Глава 
УГКЦ, було в центрі уваги на всіх зу-
стрічах Всеукраїнської ради Церков із 
Міністерством освіти і науки України. 
Крайня така зустріч відбулася 11 лю-
того 2021 року в Міністерстві. Тоді, за 
його словами, з боку Міносвіти були 
відкритість і розуміння.

«Йшлося про два способи, як це 
вирішити. Попередні очільники Мі-
носвіти вважали, що не потрібно 
окремого предмету, натомість усі дис-
ципліни, які викладаються, повинні 
мати світоглядну складову, базувати-
ся на певних цінностях. Цьому була 
присвячена освітня реформа. Проте 
ми говорили, що потрібний окремий 
предмет, який виховував би дітей на 
певних засадах. Ми не дійшли згоди, 
але міністр обіцяв нам бути відкри-

тим до питання християнської ети-
ки», – сказав Предстоятель.

Блаженніший Святослав зауважив, 
що християнська етика – це певний 
міжконфесійний продукт. ВРЦіРО 
свого часу погодилася зробити його 
спільною платформою, на якій усі її 
члени базують свою присутність у си-
стемі державної освіти.

Пригадуємо, що 25 серпня 2021 року 
Всеукраїнська рада Церков і релігій-
них організацій і Міністерство освіти 
і науки України підписали угоду про 
співпрацю, яка має на меті осягнути 
ціннісне виховання дітей і молоді.

Як відомо, 30 серпня 2021 року Гла-
ва УГКЦ провів онлайн-зустріч з ди-
ректорами і вчителями католицьких 
шкіл Української Греко-Католицької 
Церкви, які діють в Україні. Під час 
зустрічі Глава Церкви звернув увагу 
присутніх на дві теми, які, на його 
переконання, є актуальними на по-
чатку цього навчального року. Це 
– підписання Угоди про співпрацю 
між Міністерством освіти та науки та 
Всеукраїнською радою Церков і релі-
гійних організацій і захист дітей від 
сексуального насильства. 
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Голос Церкви

ПАПА: ОСТЕРІГАЙМОСЯ ВТРАТИТИ СВОБОДУ У ХРИСТІ, 
ПРОМІНЯВШИ ЇЇ НА ФОРМАЛІЗМ

Що у центрі нашої віри: лю-
бов Христа як джерело 

спасіння, а чи виконання певних 
формальностей задля заспокоєння 
сумління? Замислитися над цим за-
охотив Папа Франциск під час за-
гальної аудієнції.

«О нерозумні галати! Хто вас зача-
рував, вас, перед очима в яких був 
зображений Ісус Христос розп’ятий? 
Невже бо ви такі безглузді? Почавши 
духом, завершуєте тепер тілом?» – 
цей уривок з Послання святого Павла 
до Галатів, яким починається друга 
частина листа, прозвучав на початку 
загальної аудієнції Папи Франциска, 
що відбулася в середу, 1 вересня 2021 
р., в залі Павла VI у Ватикані. Розпо-
чинаючи чергову катехизу, присвяче-
ну роздумам над цією книгою Нового 
Завіту, Святіший Отець зауважив, що 
Апостол попереджає своїх читачів 
про небезпеку впасти у формалізм і 
зректися гідності, яку вони отримали. 
Але якщо спочатку він ділився своїм 
досвідом і покликанням, далі призи-
ває самих же галатів, поставивши їх 
перед обличчям їхнього вибору та те-
перішнього становища.

Пам’ятати про перше звіщення
Папа звернув увагу на те, що слова, 

якими послуговується святий Павло, 
зовсім не є ввічливими. В той час, як в 
інших листах зустрічаємо такі висло-
ви як «брати» чи «найдорожчі», то тут 
пише в загальному «галати», й двічі 
називає їх «немудрими». Не тому, 
щоб їм бракує розуму, але тому, що 
«майже не помічаючи цього, ризику-
ють втратити віру в Христа, яку прий-
няли з великим ентузіазмом».

«Вони нерозумні, бо не усвідом-
люють, що загроза полягає в тому, 
щоби втратити дорогоцінний скарб, 
красу новизни Христа. Зчудування 
та смуток Апостола очевидні. Не без 
гіркоти, він провокує цих христи-
ян згадати перше звіщення, яке він 
здійснив між ними, через яке дав їм 
можливість здобути свободу, якої до 
цієї миті вони навіть не сподівалися», 
–зазначив Святіший Отець.

Збагнути ціну питання
Святий Павло ставить галатам за-

питання, щоби розворушити їхні 
сумління. Це риторичні запитання, 
адже вони, за словами Папи, «добре 
знають, що їхній прихід до віри в Хри-
ста є плодом благодаті, отриманої 
з проповіддю Євангелія». Слова, які 
вони прийняли, зосереджувалися на 
Божій любові, що виявилася в смерті 

та воскресінні Ісуса. Павло не знахо-
дить переконливіших слів, як ті, які, 
правдоподібно, говорив під час про-
повідування: «Живу вже не я, а Хри-
стос живе у мені».

«Галати повинні дивитися на цю 
подію, не піддаючись відволіканням 
іншими звіщеннями. Загалом, Павло-
вим наміром є притиснути християн 
до стіни, щоби вони збагнули ціну 
питання й не піддалися чарам голосу 
сирен, які хочуть звести їх до релігій-
ності, що ґрунтується виключно на 
суворому дотримуванні приписів», – 
зауважив Наступник святого Петра, 
додавши, що галати добре розуміли, 
на що покликається Апостол. Бо й 
вони, без сумніву, пережили досвід 
діяння Святого Духа в громаді. На по-
чатку їхнього приходу до віри «була 
Божа, а не людська ініціатива», голов-
ною дійовою Особою цього досвіду 
був Святий Дух, тож поставити Його 
тепер на друге місце, віддавши пер-
шість власним ділам, було б нероз-
судливістю.

Триматися справжнього скарбу
Таким чином, як зауважив далі 

Папа, святий Павло заохочує також і 
нас замислитися над тим, як ми живе-
мо вірою: чи любов Христа, розп’ято-
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го та воскреслого, перебуває у центрі 
нашого щоденного життя як джерело 
спасіння, а чи вдовольняємося яки-
мись релігійними формальностями, 
щоб лише заспокоїти сумління? Чи 
ми «тримаємося цінного скарбу», 
яким є краса Христової новизни, а чи 
«віддаємо перевагу тому, що в цей 
момент приваблює нас, а потім зали-
шає внутрішню порожнечу»? При-
марне часто стукає до дверей наших 
днів, але є лише «сумною ілюзією», 
яка заважає розпізнавати те, задля 
чого дійсно вартує жити.

Підсумовуючи, Папа заохотив не 
втрачати впевненості у тому, що на-
віть коли ми відчуваємо спокусу відда-
литися, Бог «не перестає вливати Свої 
дари». Про це святий Павло нагадує 
галатам, пишучи, що Отець «подає 
вам Духа і творить чудеса між вами». 
Апостол пише «в теперішньому часі, 

а не минулому», бо «незважаючи на 
всі перешкоди, які можемо ставити 
Його діянню, Бог ніколи не залишає 
нас, але залишається з нами зі Своєю 
милосердною любов’ю».

Голос Церкви

Після зустрічі з Папою Фран-
циском засновник Спільноти 

святого Егідія поділився думка-
ми з нашим колегою про значен-
ня недільного заклику Святішого 
Отця до молитви та посту перед 
обличчям напруженої ситуації в 
Афганістані.

У наших Церквах надто мало моли-
мося за мир. Якщо малі групи спро-
можні сіяти терор, малі групи також 
можуть сіяти мир. Такими думками в 
інтерв’ю для Vatican News поділився 
Андреа Ріккарді, засновник Спільно-
ти святого Егідія, одним із напрям-
ків діяльності якої є молитва за мир 
та сприяння йому в різних ситуаціях 
конфлікту. В понеділок, 30 серпня 
2021 р., Папа Франциск прийняв про-
фесора Ріккарді на приватній аудієн-
ції.

Заклики Папи до молитви перед об-
личчям гуманітарних катастроф

Ця зустріч відбулася після того, як 
напередодні, промовляючи після 
проказування молитви «Ангел Го-
сподній», Глава Католицької Церкви 
звернувся із закликом, присвяченим 
подіям у Афганістані, серед іншого, 
сказавши: «В історичних моментах 
як цей, ми не можемо залишатися 
байдужими: нас цього навчає історія 
Церкви. Ця ситуація зобов’язує нас 

як християн. Тому, звертаюся із 
закликом до всіх посилити молитву 
та практикувати піст: молитва і піст, 
молитва і покута. Це час, аби так чи-
нити. Говорю серйозно: посилити мо-
литву та практикувати піст, просячи в 
Господа милосердя та прощення».

Схожі заклики з уст Папи лунають 
від початку його понтифікату. Так, 7 
вересня 2013 року на площі Святого 
Петра у Ватикані, з якою єдналися 
віруючі, не лише католики, з усіх ку-
точків світу, відбувся День молитви й 
посту в намірі Сирії. З такою ж напо-
легливістю Святіший Отець закликав 
2017 року молитися й постити в намірі 
Південного Судану та Демократичної 
Республіки Конго, уражених голо-
дом, експлуатацією та насильством. 
Тоді також відбулося велике чування 
у базиліці Святого Петра, а прого-
лошуючи ініціативу, Папа запросив 
приєднатися до неї представників 
інших конфесій та релігій «у спосіб, 
який вони вважатимуть найбільш 
слушним, але всі разом». Схожу фор-
мулу він застосував, запрошуючи до 
Дня молитви в намірі Лівану, прого-
лошеного на 4 вересня 2020 року.

Молитися за країни, де триває війна
Молитва і піст: дві практики, які 

навіть в очах деяких віруючих мо-
жуть здаватися застарілими перед 

обличчям океану потреб на цих тере-
нах. «Але молитися та постити зовсім 
не є анахронічними практиками, ані 
спіритуалістичними», – підкреслює 
Андреа Ріккарді в інтерв’ю для 
Vatican News, додаючи: «Я вважаю, 
що навпаки, в наших церквах надто 
мало моляться за мир. В неділю прак-
тично ніколи не чути молитви, на-
приклад, за Афганістан, чи за північ 
Мозамбіку, де 800 тисяч біженців, 
чи про численні інші забуті війни». 
Засновник Спільноти святого Егідія 
переконаний, що потрібно «кожного 
дня брати до рук вервицю, називаючи 
крани, в яких триває війна, та моли-
тися за них», оскільки «молитва – це 
велика сила».

Професор Ріккарді звернув увагу на 
те, що в ситуаціях, в яких нам здаєть-
ся, що від нас нічого не залежить, що 
нічого не можемо зробити, «зрод-
жується почуття безсилля, а з цьо-
го почуття безсилля народжується 
байдужість». Й у глобальному світі, 
отримуючи новини звідусіль, зали-
шаємося байдужими, бо «здається, 
що нічого не можемо зробити». «Я 
ж вважаю, – сказав він, – що в цьому 
глобалізованому світі кожна людина 
може щось зробити. Якщо малі групи 
можуть сіяти терор, малі групи мо-
жуть також сіяти мир.

МОЛИТВА І ПІСТ, ДО ЯКИХ ЗАКЛИКАЄ ПАПА – 
ЦЕ «ПОВСТАННЯ» ПРОТИ ВІЙНИ
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Історія Центру паломника

У спільній молитві взяли участь 
близько тисячі молільників!

У неділю, 27 вересня 2020 р., коли 
Церква відзначає велике свято Воз-
движення Чесного і Животворящого 
Хреста Господнього, у Центрі палом-
ника «Симеон Лукач», що у с. Стару-
ня Богородчанського району, вперше 
провели богослужіння на новозве-
деній Хресній Дорозі.

Розпочалися моління із Божествен-
ної Літургії в храмі святих апостолів 
Петра і Павла. Спільну молитву 
очолив о. Іван Стефурак – дирек-
тор Департаменту інформації Іва-
но-Франківської Архієпархії УГКЦ. 
Йому співслужили отці Василь Го-
голь, Іван Бойко, Іван Херманчук,  
Юрій Сидір та  Володимир Лукашев-
ський.

Роздумуючи над Божим словом 
під час проповіді, о. Іван Стефурак 
розповів про встановлення та зміст 
свята Воздвиження Чесного Хреста. 
Окрім того, отець-проповідник, циту-
ючи слова апостола Павла з листа до 
Коринтян «Слово про хрест – глупота 
тим, що погибають, а для нас, що спа-
саємося – сила Божа» (1 Кор. 1, 18), за-
питав слухачів, що можуть означати 
ці слова для нас, людей 21-го століття?

«Подивімось довкола: як тоді, так і 
тепер більшість людей заклопотані 
виключно земними речами і хрест 
для таких – це річ, від якої потрібно 
подалі втекти, адже це зайве терпін-
ня, невигода, стриманість. Для таких, 
як зауважує Апостол Павло, це, як 
мінімум, – глупота», - каже о. Іван.

Щоб пояснити, що мав на увазі Апо-
стол Павло, проповідник розповів 
історію про одного художника, який 
зобразив цікаву карикатуру: на вели-
кому кораблі вирують розваги, учас-
ники яких вигукують своєму сусіду, 
що пропливає поруч у невеличкому 
човні, ось таке: «Як ти до такого жит-
тя докотився?». Тут є одне «але», вони 
не бачать того, що бачить знизу цей 
чоловік. Їхній великий корабель вже 
доволі перехилився, він тоне…

«Хотілося би відразу зазначити, що 
хто терпеливо несе свій життєвий 
хрест, це зовсім не означає, що така 
людина повинна бути абсолютно по-
збавлена будь-яких життєвих радо-
стей. Навпаки, Господь бажає, щоб 
ми були щасливі. Допуск хрестів у на-
шому житті пояснюється двома мо-
тивами. Перший – це те, що хрест – це 
боротьба добра зі злом. А в боротьбі 
завжди є жертви. Кожне наше тер-

піння спрямоване на те, щоб разом з 
Христом співтерплячим викоренити 
якомога більше цих терпінь для ін-
ших наших братів і сестер на землі», 
- повчав о. Іван Стефурак.

На завершення, проповідник закли-
кав збагнути, що Ісус своєю смертю на 
Хресті перетворив кару на благодать, 
смерть на воскресіння.

«Дерево, на якому був покараний 
Христос, - каже о. Іван, - стає деревом 
життя, знаменням воскресіння».

Після спільної молитви о. Іван Сте-
фурак прочитав Декрет Архієписко-
па і Митрополита Івано-Франківсько-
го Владики Володимира Війтишина, 
згідно якого вірних заохочують брати 
участь у богослужіннях, які відбува-
ються в Центрі паломника «Симе-
он Лукач», що у с. Старуня. Також 
із Декрету усі довідались, що від-
повідальними за розвиток Центру 
є: прот. Олексій Данилюк, ректорат 
та вся спільнота Духовної семінарії; 
отець-адміністратор храму святих 
апостолів Петра і Павла прот. Ярослав 
Середюк та прот. Іван Жук - еклезіарх 
Архієпархії. Вони покликані прикла-
дати всіх зусиль, щоби  Центр палом-
ника «Симеон Лукач» розвивався та 
сприяв користі всіх вірних, які туди 

РІК ТОМУ МИ ВПЕРШЕ ПОМОЛИЛИСЬ 
НА НОВОЗВЕДЕНІЙ ХРЕСНІЙ ДОРОЗІ

Д
ж

ер
ел

о:
 s

vm
lu

ka
ch

or
g.

ua



9

прибуватимуть.
Опісля всі парафіяни, гості та про-

чани Центру паломника «Симеон 
Лукач» вийшли на першу молитву 
на новозведенній Хресній Дорозі. 
Очолив моління отець-протопресві-
тер Солотвинський Володимир Виш-
нівський. Участь в історичній молитві 

взяли десять священнослужителів та 
близько тисячі молільників.

На завершення спільної молитви о. 
Володимир Вишнівський подякував 
усім присутнім за спільну молитву, а 
також усім жертводавцям і будівни-
чим, які працювали на зведенням цієї 
Хресної Дороги.

Пригадуємо, що Центр паломни-
ка «Симеон Лукач», діє у с. Старуня. 
Щомісяця, в ніч з 29 на 30 число, тут 
відбуваються нічні чування, в програ-
му яких тепер буде включена і молит-
ва на новозведенній Хресній Дорозі.

Історія Центру паломника
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В останні дні літа, 27-29 серпня, 
в рамках Фестивалю «Україн-

ська національна премія з ланд-
шафтної архітектури та дизайну», 
організованому Національною 
спілкою архітекторів України та 
журналом «Ландшафт і архітекту-
ра», за підтримки Київського на-
ціонального університету ім. Тара-
са Шевченка, спільно з Ботанічним 
садом ім. академіка О.В.Фоміна,  
відбулась фінальна частина та на-
городження авторів кращих ре-
алізованих об’єктів в галузі ланд-
шафтної архітектури, міського 
планування, ландшафтного будів-
ництва та садово-паркового мис-
тецтва.

До участі в премії архітектор Юрій 
Ковальчук представив проєкт «Хрес-
на дорога в Центрі паломника «Симе-
он Лукач», який і став Лауреатом 1-го 
ступеня у номінації «Кращий реалізо-
ваний об’єкт громадського простору» 
(категорія «Сакральний простір»). 

Перемогу автору проєкту присвоєно 
за підсумком роботи професійного 
журі за участі провідних ландшафт-
них архітекторів України, а також за-
прошених відомих закордонних мит-
ців та архітекторів  із Бельгії, Латвії, 

північної Ірландії, Італії та Грузії, 
котрі проводили огляд робіт напере-
додні.

Під час представлення проєкту авто-
ром та під час його колективного об-
говорення відзначено високий рівень 
відповідності проєктних рішень згід-
но з засадами сталого розвитку, від-
повідності об’єкту природній ситуа-
ції, якісне архітектурно-планувальне 
рішення, «глибину образу» (глибина 
розкриття теми, сценарний підхід, 
стилізація, сучасність, актуальність, 
новизна та оригінальність ідеї та по-
дачі), якість підбору компонентів, 
якість виконання самих робіт, а та-
кож якість експозиційного матеріалу, 
представленого на конкурс.

Архітектор проєкту Юрій Ковальчук 
зазначив, що представлений проєкт 
є тільки 1-ою чергою комплексу, яка 
уже є реалізованою, а в найближчій 
перспективі – проєктування і споруд-
ження наступних черг будівництва: 
Храмового комплексу – Санктуарію, 
автостоянки та побутових приміщень 
для паломників, розширення ланд-
шафтного благоустрою та компо-
нентне наповнення уже реалізованої 
частини.

«Найбільше стимулюють до ро-

звитку та самовіддачі нематеріальні 
цінності. Задоволення від процесу ре-
алізації в розумінні високого соціаль-
ного і духовного значення тепер ще й 
підтверджено на національному рівні. 
Дякую всім причетним за вклад у ро-
звиток такої благородної справи!»,  – 
висловив подяку Юрій Ковальчук.  

Варто відзначити, що премія має 
статус високої української професій-
ної нагороди національного значен-
ня в галузі ландшафтної архітектури, 
садово-паркового мистецтва, ланд-
шафтного будівництва та благоу-
строю.
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«СИМЕОН ЛУКАЧ» ПЕРЕМІГ 

НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ

Новини паломницького центру
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Новини паломницького центру

Наприкінці літа, в ніч з 29 на 30 
серпня, в Центрі паломника 

«Симеон Лукач», що в с. Старуня, 
Богородчанського району, відбу-
лися традиційні нічні чування. 
Цього разу проповідником став 
єрм. Лука Михайлович – студит, 
духівник Українського католиць-
кого університету.

Понад дві сотні паломників розпоча-
ли чування з Вечірні, яку очолив рек-
тор Івано-Франківської семінарії ім. 
священномученика Йосафата прот. 
Олексій Данилюк. Опісля усі присут-
ні спільно помолилися молебень до 
блаженного Симеона Лукача, заступ-
ництва якого приїхали просити на 
цих чуваннях. 

Молитовно «розігрівшись», палом-
ники були готові до зустрічі з про-
повідником. Ієромонах Лука обрав 
темою розуміння поняття «духовне 
життя християнина» та пережиття 
Божої присутності у нашому житті.

«Пережиття присутності Бога зовсім 
не буде гарантоване кількістю моли-
тов. Молитви – це ще не все. Можна 
ціле життя ходити до церкви, але так 
і не стати християнином. Зовнішня 
релігійність не гарантує того, що ми є 
людьми живої віри», – наголосив про-
повідник.

Отець Лука особливу увагу звернув 
на відчуття внутрішнього миру. 

«Коли Святий Дух перебуває в нас, 
Він починає плодоносити. Божа при-
сутність починає народжувати плоди 

Святого Духа і вони ростуть. Ми бере-
мо участь у Таїнстві Євхаристії, моли-
мось, читаємо Боже Слово, чинимо діла 
милосердя, любимо та допомагаємо ін-
шим», – сказав Ієромонах.

Також отець роздумував про люд-
ську розсудливість в контексті навер-
нення. 

«Нам потрібно використовувати ро-
зум – прекрасний Божественний ін-
струмент. Якщо розум осяяний Божим 
Духом, людина може уникнути злих 
вчинків. Біля такої людини тисячі лю-
дей спасаються. Ніколи не розповідайте 
людям про Бога, поки вони вас не запи-
тають, але живіть так, щоби вас за-
питали. Пам’ятайте, що навернення і 
покаяння найбільше потрібні тим, хто 
не має тяжких гріхів, і часто через уявну 
праведність є у великій небезпеці, бо ду-
має що Бог і навернення потрібні тіль-
ки грішникам. Але навернення потрібне 
усім», – звернувся до присутніх про-
повідник.

Після науки, програма продовжи-
лася молитвами на оздоровлення та 
благословенням мощами нашого бла-
женного Симеона. 

В своїй другій духовній науці отець 
Лука говорив про важливість мо-
литви та присутності любові в житті.

«Молитва дає людині відчуття пев-
ності, спокою, дає нам правильні орієн-
тири.  Що ви відчуваєте, коли робите 
добро, когось нагодуєте чи допоможе-
те? Але людина зазвичай прагне, щоб її 
справи були помітними, а Бог робить 

прекрасне, коли ніхто цього не бачить. 
Дорогі, любов є природною для людини. 
Чим більше ми любимо, тим більше ми 
збільшуємо вселенське добро», – наголо-
сив монах-студит.

Проте, отець розповів, що є проти-
лежна до любові сила – гріх. Отець 
називає гріх помилкою непотраплян-
ня в ціль. Не можна бути грішником 
і мати Божу любов. І тут на допомо-
гу християнам приходить покаяння і 
Таїнство Сповіді. Тому що Бог нас від-
купив від пекла, від зла. Духовні очі 
мають це пізнати, щоб ми пережили 
цей доторк Божої любові і могли її да-
рувати. 

По закінченні наук, молитовна про-
грама продовжилася на Хресній До-
розі – прочани походом зі свічками 
пройшли шлях Спасителя та в ду-
ховному супроводі священників роз-
думували над стражданнями Ісуса 
Христа.

Кульмінацією нічних чувань тра-
диційно стала Божественна Літургія, 
яку очолив єрм. Лука Михайлович у 
співслужінні численного духовенства.

Чування, які щомісяця мають місце 
в центрі паломника, є чудовою наго-
дою для вірних приступити до Таїн-
ства Сповіді, мати духовні розмови, 
послухати науки від хороших про-
повідників та помолитися у власних 
намірах в особливому духовному міс-
ці під заступництвом Симеона Лука-
ча.
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«БОГ РОБИТЬ ПРЕКРАСНЕ, КОЛИ НІХТО ЦЬОГО 
НЕ БАЧИТЬ» – ПРОПОВІДУВАВ НА НІЧНИХ ЧУВАННЯХ 

В СТАРУНІ ЄРМ. ЛУКА МИХАЙЛОВИЧ 
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Важливо!

Зовсім нещодавно прозвучав 
першовересневий шкільний 

дзвінок, який сповістив наших до-
рогих школярів про початок но-
вого навчального року. Цікаво від-
значити, що в даний час в Україні 
навчається понад 4 мільйони учнів 
у майже 15 тисячах навчальних за-
кладах.

Мабуть, перші дні навчання після 
безтурботного літа можуть супровод-
жуватися для наших діток деякими 
труднощами… Та все ж, незважаючи 
на це, на зміну труднощам (ми, до-
рослі, добре про це знаємо) дуже ско-
ро до наших школярів завітають по-
зитивні емоції від зустрічі з друзями 
та улюбленими вчителями, а також зі 
сподіваннями підкорити нові верши-
ни знань. Ну принаймні ми їм у цьому 
повинні неабияк сприяти.

Діти в школу приходять різні. Кожен 
має свій характер, свої уподобання та 
звички. Але всі вони хочуть, щоб їх лю-
били, сприймали такими, якими вони 
є насправді, співпрацювали з ними, 
а не намагалися підкорити собі. І тут 
покладається неабияке завдання як на 
батьків, так і на педагогів, як на держа-
ву, так і на Церкву.

Тому заради кращого майбутнього 
нашої держави усі вище перелічені 

інституції покликані докласти якнай-
більших зусиль, щоб виплекати у кож-
ного школяра впевненість у собі та в 
своїх можливостях, почуття надійності 
й захищеності. Щоб труднощі, які у 
них виникатимуть протягом навчаль-
ного року, здавалися їм не такими вже 
й страшними. Тому наше суспільство 
має навчитися так торкатися дитячої 
душі, щоб не зашкодити дитині, а до-
помогти їй, разом з нею творити цей 
світ.

Розпочинаючи новий навчальний 
рік, варто врахувати і нові виклики 
останніх років, зумовлені пандемією 
коронавірусу. Наразі ніхто не може 
спрогнозувати, як надалі розвивати-
меться ситуація, але не виключено, 
що восени в Україні може розпоча-
тися чергова хвиля захворюваності, 
причому на більш небезпечний штам 
«Дельта». Отож освітні установи знову 
можуть перевести на дистанційне нав-
чання. Усе це створює нові виклики як 
батькам, так і школярам, до яких треба 
готуватися заздалегідь.

Але сьогодні говоритиму про дещо 
інше. Вже довший час в Україні розпа-
люється дискусія навколо доцільності 
викладання в школах, як обов’язково-
го предмету, християнської етики. Цій 
темі на сторінках сьогоднішнього но-

меру «Нової Зорі» присвячений ґрун-
товний аналіз нашої авторки Віри Білої 
у статті «Замість християнської етики 
у школах пропагуватимуть гендерну 
ідеологію?» (див. ст. 4).Запрошую на-
ших читачів ретельніше ознайомитися 
з цією проблематикою. Адже цими 
днями, з початком навчального року, 
в соцмережах, зокрема й на Прикар-
патті, розгорівся чи не цілий скандал 
навколо того, що мер Івано-Франківсь-
ка підписав меморандум про співпра-
цю церков зі школами, щоб в останніх 
на факультативних засадах і за бажан-
ням батьків проводилася християнська 
етика. Підкреслюю, що саме як фа-
культатив, оскільки, як ви дізнаєтеся в 
зазначеній статті, в обов’язковому по-
рядку такий предмет таки вже успіш-
но витиснули з наших шкіл.

Читаючи коментарі тих, хто «проти» 
викладання християнської етики, не-
озброєним оком кидається до уваги 
декілька речей. По-перше, такі опо-
зиціонери, як правило, грають роль 
батьків, які борються за дотримання 
конституційного принципу відділен-
ня церкви від школи та принципу 
світськості освіти… Після прочитаних 
коментарів я зайшов чи не на кожну 
особисту сторінку цих батьків і, на пре-
велике здивування, на жодній з них не 
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НЕВЖЕ НА ПРИКАРПАТТІ БІЛЬШІСТЬ 
ПРОТИ ВИКЛАДАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ 

У ШКОЛАХ?
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Важливо!
побачив класичних сімейних світлин, 
розповідей про літній відпочинок чи 
взагалі хоч би чогось таки та сімейного. 
80% – це холодні й порожні «ботівсь-
кі» сторінки тих, котрі намагаються 
в своїх коментарях нав’язати христи-
янському суспільству думку про те, 
що проти викладання християнської 
етики виступають не просто якісь не-
вдоволені меншини, а саме батьки. Ну 
що ж, цей маленький аналіз особистих 
сторінок найактивніших коментаторів 
не залишив у мене жодного сумніву 
про те, що жнива на «ботофермах» у 
самому розпалі…

Ще інший ряд коментаторів, як я зау-
важив, є жителями Донецька, Харкова, 
Одеси, і саме вони чомусь так завзято 
обговорюють проблему доцільності 
викладання християнської етики на 
Прикарпатті… Не віриться? Спробуй-
те, мій експеримент аналізу сторінок 
тих, хто так активно коментує, може 
повторити кожен бажаючий!

Однак я не обмежився лише читан-
ням коментарів у соцмережах, а цими 
днями просто на кожному кроці шу-
кав живих співрозмовників, порушую-
чи тему християнської етики в школах. 
Серед них якраз було чимало батьків. 
І коли я із болем серця й крику душі 
говорив, чому ж батьки проти викла-
дання християнської етики, то в унісон 
чув єдину відповідь: «Звідки у вас такі 
хибні враження?». А я скажу звідки: 
начитався коментарів від «батьків» у 
соцмережах…

Тож звертаюся сьогодні до реальних 
батьків з проханням: не полініться, 
поспілкуйтеся з вчителями, з вашими 
місцевими священниками, ознайом-
теся з альтернативними навчальними 
програмами, що насправді пропо-
нується вашим дітям взамін христи-
янської етики. І оберіть те, що справ-
ді буде найкращим для ваших дітей. 
Чому через нашу надмірну зайнятість, 
а нерідко й байдужість, хтось вирішує 
за нас, і то в тих питаннях, коли мова 
йде про наше найдорожче, – наших ді-
тей? Чому, коли замість християнської 
етики їм насаджуватимуть гендерну 
ідеологію, – то все конституційно? А 
коли ми їх хочемо навчати про істи-
ни любові, закладені християнським 
вченням, то ми, мовляв, порушуємо 
Конституцію?..

У Євангелії читаємо такі слова Хри-
ста: «Пізнаєте істину, і істина визво-

лить вас». Тож пізнаймо істину і зро-
зуміймо, що ніхто проти Конституції 
насильно не вводить факультатив хри-
стиянської етики. Підписаний мемо-
рандум лише закликає, щоб органи 
місцевого самоврядування, Церква, 
директори шкіл та батьки налагоди-
ли діалог і вирішили, чи за бажанням 
останніх такий факультет є дореч-
ним в їхній школі. А Церква зі свого 
боку повинна допомогти школі, щоб 
цей предмет був настільки цікавим, 
зручним за розкладом та корисним 
за змістом, щоб і самі дітки найбіль-
ше його бажали. Адже, попри пере-
напружену програму природничих і 
точних наук, наші дітки мають право і 
на роздуми в моральних аспектах, і на 
богословсько-філософські та життєві 
запитання, і взагалі на ігри та дозвілля, 
спрямовані на одну мету – любов до 
Бога та ближнього. Що у цьому пога-
ного? Кому це так хочеться побороти у 
нашому суспільстві?

Ну і зрештою, згідно зі статистич-
ними даними, ми таки християнська 
держава, як би це не дратувало деякі 
меншини, які намагаються своєю ак-
тивною меншістю нав’язати більшості 
протилежне…

Але ж хіба викладання християнської 
етики у християнській державі – це не 
логічно?

Тексту Конституції передує Пре-
амбула, в якій сказано, що Верховна 
Рада України приймає Конституцію, 
усвідомлюючи свою відповідальність 
перед Богом, таким чином підкреслю-
ючи важливість християнських цін-
ностей. Курс християнської етики 
сформований так, що він не викликає 
суперечностей у всіх авраамічних релі-

гіях (юдаїзм, християнство та іслам), 
які базуються на Божих заповідях. 
Тому противники викладання етики в 
школі не можуть заявляти, що її вив-
чення може суперечити релігійним 
переконанням їх родини чи хоч якось 
травмувати їх дитину. Навпаки, дітям 
пояснюють, як поважати всіх, неза-
лежно від релігії, приймати та люби-
ти. Жодні принципи примусово не 
насаджуються. В окремих коментарях 
я прочитав занепокоєння, що педагог 
(нерідко це священник) може подавати 
інформацію у своєму світлі. Але якраз 
згаданий меморандум про співпрацю 
церков зі школами і був підписаний з 
представниками різних церков в еку-
менічному дусі, який би гарантував, 
щоб християнська етика була вільною 
від конфесійних перетягувань, але щоб 
навчала про мораль, про добро та зло 
на основі загальнохристиянських цін-
ностей.

 «Пустіть дітей! Не бороніть їм прихо-
дити до мене, бо таких Царство Небес-
не» (Мт. 19:13), – такими словами звер-
тається Ісус Христос сьогодні до всіх 
батьків. Цього потребує і наша багато-
страждальна Україна, щоб наші дітки 
добре розрізняли, що добре, а що ні? 
Бо лише розуміння таких принципів, 
як «не кради», «не вбивай» можуть до-
помогти виховати нове покоління, що 
буде свідомо засуджувати корупцію та 
злочинність в країні, а також змінюва-
ти її.

Тож не зволікаймо, читаймо, розду-
муймо і приймаймо правильні рішен-
ня на користь наших дітей! І на завер-
шення давайте просто помолимося за 
Богом благословенний новий навчаль-
ний рік для всіх дітей України!
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На сторожі віри

Ось вже у школах продзвенів 
перший дзвоник і учні сіли за 

парти, щоб не лише здобувати знан-
ня, але й формувати себе як осо-
бистість. Дотепер батьки з повною 
довірою відправляли своїх дітей 
до школи, адже там у них плекали 
«все добре, світле і прекрасне…». В 
народі побутував такий вислів: «У 
школі поганого не навчать!». Але 
сьогодні складається така ситуація, 
що ТАКИ НАВЧАТЬ!

Складна економічна ситуація, зумов-
лена війною на Сході України, а тепер 
і карантинними обмеженнями, нелег-
ким тягарем лягла на плечі сімей, де 
виховуються діти. Нерідко батькам 
доводиться працювати ледь не з ранку 
до вечора, щоб, не виїжджаючи за кор-
дон, створити своїм дітям гідні умови 
для проживання та навчання. Дуже ча-
сто батьки не вникають в освітні про-
цеси, які відбуваються в школі. Зазви-
чай, втомлені після робочого дня, вони 
контролюють виконання домашнього 
завдання та швидко переглядають що-
денник із зауваженнями вчителів про 
успішність та поведінку в класі. І цією 
ситуацією починають користати сили, 
які непомітно для батьків включають в 
освітні програми науку про гендер.

Допоки нам розповідали нереальні, 
як здавалось, історії про те, як у Європі 

знімають розп’яття в класах та сім’ю 
називають «стереотипом», ці «вигад-
ки» перетворюються на реальність вже 
у нас вдома. І під носом батьків, які 
зайняті зароблянням грошей на хліб 
насущний, нашим дітям підсовують 
перевернуті з ніг на голову «цінності», 
де під солодкою приправою толерант-
ності й поваги один до одного їм нав’я-
зують зовсім інші поняття, які вже 
широко крокують по Європі. Я раджу 
батькам сьогоднішніх школярів від-
класти перегляд улюблених соцмереж 
та уважно прочитати, ЩО намагають-
ся навчати наших дітей у школах!

Отож, як уже відомо, нещодавно 
Міністерство освіти і науки вирішило, 
що християнській етиці не місце у шко-
лах. Як це трапилося? Певні ліберальні 
сили у соцмережах піднімали хвилю 
протестів, мовляв, церкві не місце у 
школі. Насправді християнська етика 
та Церква – це не ідентичні поняття. 
Але ці ж сили, власне, спеціалізуються 
на вдалому маніпулюванні фактами та 
підміні понять (однак про це згодом). 
Отож, вони почали збирати підписи 
у фейсбуці про заборону християн-
ської етики в школах, але завдяки ак-
тивності родин 85% проголосували за 
викладання християнської етики. Піс-
ля цього ліберальні організації задіяли 
свої гранти та почали приховану ро-

боту через написання сотень звернень 
проти вивчення християнської етики в 
школі. І вони досягли успіху! Христи-
янська етика, яка навчала наших дітей 
любові до ближнього, поваги і була 
МІЖКОНФЕСІЙНИМ ПРЕДМЕТОМ, 
тепер витісняється з навчальних про-
грам.

Але гарне місце порожнім не буває! 
Що ж МОН впроваджує у школи на 
її місце? У план навчання включені 
інші програми: «Етика», «Вчимося 
жити разом», «Культура добросусід-
ства». Який саме курс обрати, визна-
чає кожна школа на власний розсуд. 
Хочу особливу увагу батьків звернути 
на курс «Культура добросусідства». 
Бо під чудовою назвою предмету на-
ших дітей навчатимуть зовсім інших 
речей! Я б запросила батьків ознайо-
митись із програмою курсу! Але знаю, 
що на практиці це дуже складно, адже 
програма написана більше як на 200 
сторінках, де між чудовими словами 
про толерантність до інших, мир та 
взаємоповагу дрібним шрифтом про-
писані зовсім інші «цінності».

Я наведу цікаві тези, на які батькам 
варто звернути увагу! Частина 13 про-
грами курсу «Культура добросусід-
ства», яка містить програму виховних 
годин / годин спілкування «Я. Ми. 
Країна» для 5-12 класів, коледжів і 
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На сторожі віри
і професійно-технічних училищ, серед 
тематики занять містить і таке: «…Ген-
дер і стать. Аналіз життєвих ситуацій з 
позиції гендерного підходу. Механізми 
виникнення і відтворення різних форм 
гендерних стереотипів та дискриміна-
ції у свідомості і повсякденній практи-
ці. Маніпуляції гендерними стереоти-
пами та протистояння їм. Співпраця 
та співіснування з людьми, які дотри-
муються різних моделей гендерних 
відносин». Відповідно ж до очікуваних 
результатів такої освітньої діяльності: 
«Здобувач/здобувачка освіти: на завер-
шення 9 класу: розуміє різницю між 
статтю та ген-
дером; визнає 
в а ж л и в і с т ь 
існування різ-
них моделей 
гендерних від-
носин. На за-
вершення 12 
класу: аналізує 
ситуації з по-
зиції гендер-
ного підходу 
та володіє на-
вичками кри-
тичного пере-
о с м и с л е н н я 
різних форм 
г е н д е р н и х 
стереотипів ; 
виявляє нега-
тивне ставлен-
ня до фактів 
гендерної дис-
к р и м і н а ц і ї ; 
у с в і д о м л ю є 
значення ген-
дерних стереотипів у повсякденному 
житті та їхню небезпеку (с. 222)».

Вказана програма розрізняє поняття 
«стать» і «гендер» (що наразі супере-
чить чинному українському законо-
давству) і в цій частині спрямована на 
просування у заклади освіти саме та-
кого підходу, який спотворює поняття 
рівності жінок і чоловіків, несе загро-
зи інституту сім’ї та традиційним для 
нашого народу сімейним цінностям, а 
відтак не підтримується більшою ча-
стиною українського суспільства.

І якщо хтось може вважати, що ці 
слова є перебільшенням і ми шукаємо 
вади в цікавому та корисному предметі, 
а небезпека впровадження гендерної 
ідеології мені тільки ввижається, то 

МОН вже відкрито оголосило про свої 
наміри. Так 12 серпня перший заступ-
ник Міністра освіти і науки України 
Андрій Вітренко відкрито заявив про 
гендерні плани. «Україна має певні зо-
бов’язання, взяті в межах міжнародної 
ініціативи «Партнерство Біарріц» з ут-
вердження гендерної рівності. Зокре-
ма, до кінця 2021 року необхідно роз-
робити та затвердити наказом МОН 
методологію та критерії проведення 
гендерного аудиту закладів освіти, а 
також ухвалити план заходів з реаліза-
ції Стратегії впровадження гендерної 
рівності у сфері освіти до 2030 року», – 

зазначив Андрій Вітренко.
Як вам такі заяви? І ще скажіть, будь 

ласка, чи батьки взагалі поінформо-
вані про «освітні плани» МОН щодо 
їхніх дітей. Звичайно, інформація є у 
вільному доступі, проте чомусь бать-
кам вона невідома. А тишком-нишком 
у стінах шкіл, куди ми так безпечно 
вранці за руку ведемо наших дітей, бу-
дуть навчати поважати інші гендери, 
не статі! І чим це все може закінчитись?

На сьогодні вже налічують від 54 до 
300 гендерів, серед яких є, наприклад, 
Gender Fluid – буквально мінлива стать. 
Люди цієї категорії відчувають себе 
поєднанням двох статей, втім у різні 
дні ведуть себе по-різному. Зокрема, 
інколи вони проявляють більше харак-

терних рис для чоловіків, а інколи – на-
впаки. Як це проявляється в реально-
му житті? Прикладів чимало. У США 
було притягнуто до відповідальності 
45-річного чоловіка, якого упіймали 
за дитячу порнографію. Але преце-
дентом у цьому судовому процесі став 
спосіб захисту. Засуджений у своє ви-
правдання заявив, що ідентифікує себе 
восьмирічною дівчинкою! (Джерело: 
lawenforcementtoday.com). Страшна 
реальність, яка прямує вже до нас…

Варто зауважити, що сьогодні дирек-
торам освітніх закладів надано велику 
волю у прийнятті рішень щодо освіт-

нього проце-
су. Батьки на 
місцях мо-
жуть писати 
заяви на ім’я 
директора та 
вимагати по-
вернути викла-
дання христи-
янської етики у 
їхньому класі. 
Проте такі за-
няття будуть 
з д е б і л ь ш о г о 
факультатив-
ними, тобто 
діти їх відвіду-
ватимуть по 
завершенні ос-
новних уроків. 
Як на мене, це 
саме те, що 
зробить цей 
урок непопу-
лярним серед 
школярів, які 

й так перевантажені складною шкіль-
ною програмою, та мало відвідува-
ним…

Виключивши християнську етику зі 
списку обов’язкових предметів і звів-
ши її до рівня факультативу, ми про-
грали битву, але ще не програли війну! 
Крок у правильному напрямку було 
зроблено нещодавно: 29 серпня укла-
дено історичну угоду про співпрацю 
між МОН та Всеукраїнською Радою 
Церков та релігійних організацій. Її 
від імені ВРЦіРО підписав Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав, який назвав 
цю угоду зобов’язуючим документом, 
у якому виписані принципи і цінності, 
на яких має будуватись виховання та 
освітня діяльність в Україні.
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Погляд

Покликання кожного христи-
янина – жити в Бозі. Коли ми 

виконуємо цей обов’язок, то, як 
каже апостол Павло, «уже живу не 
я – живе в мені Христос». Бог має 
відповідь на все, Він знає відповідь 
у кожний момент нашого життя. 
Коли живемо в благодаті Божій, то 
Бог дасть на все відповідь, у Бозі ми 
пізнаємо правдиве добро для нас, 
правдиву користь.

Завдання християнина – завжди 
вслухатися у свою совість. Церква ж 
повинна допомагати людині виховува-
ти своє правильне сумління і в ньому 

приймати рішення, адже священник є 
з людиною не кожну мить її життя, але 
коли людина виховала своє сумління, 
відшліфувала його в Бозі через своє 
духовне життя, через молитву, добрі 
діла, сповідь, тоді легше приймати рі-
шення.

Добрий християнин – це основа, тоді 
формується здорове бачення. Добрі 
християни будуть добрими українця-
ми, добрий християнин буде добрим 
президентом, двірником, мером, го-
сподарем. Завдання Церкви – форму-
вати добрих християн, а не творити 
свої групи, партії, намагатися впли-

вати на державу, президента. Це не 
завдання Церкви. Церква тоді втрачає 
свою сутність і покликання.

Проблема в суспільстві полягає та-
кож у тому, що Церкву асоціюють із 
людьми, вказують одразу на священни-
ка, єпископа, але Церква – це Христос. 
Люди ж виховані в суспільстві, фор-
мувалися в ньому, в поглядах суспіль-
ства. Коли людям Бог дає покликання 
до служіння священника, єпископа, 
тощо, то так, хоч це покликання, але 
вони залишаються людьми і роблять 
гріхи. Та це їхні особисті гріхи, це не 
гріхи Церкви, це не позиція Церкви.
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Порадня

Із цим питанням душпастирі сти-
каються часто. Не раз просто 

руки опускаються від того, як люди, 
замість святкувати День Господній, 
катують себе заборонами. Як їм до-
помогти? 

Що сказати людині, аби шабат був 
для неї, а не вона для шабату? Схожі 
клопоти ми можемо також мати у 
сім’ях, коли хтось робить зі святкуван-
ня болісну проблему. В таких ситуа-
ціях ми б напевно хотіли сказати: «Та 
перестань ти! Розслабся! Зрештою, це 
ж час відпочинку». Це правда, але з ін-
шого боку… Ну власне, завжди існує 
той «інший бік». 

Придивимося до нього. 
Цю другу сторону ми можемо назва-

ти на ім’я. Можемо говорити про неї 
«згіршення». Бо ми не святкуємо на 
самоті. Шабат, неділя, День Господ-
ній — це суспільні події, призначені 
для переживання у спільноті. Я можу 
цілком добре розважатися, а в цей са-
мий час «сусід» може бути обурений, 
засмучений та вибитий зі святкового 
настрою. І тут замало буде сказати: «А, 
його проблеми! Мене це не стосуєть-
ся». Повнота свята закладає спільність 
святкування, а не «радість, порізану на 
шматочки».   

Конкретні дилеми 
Цілий тиждень у кабінеті? — отже, в 

неділю на город, аби трохи розвору-
шитися, копаючи, сапаючи, ріжучи 
та стинаючи. Рух на свіжому повітрі! 
Певно, це не повинно нікого вводити у 
спокусу. А проте звук механічної пил-
ки може добряче попсувати пообідній 
час… Для чогось цей город (чи дача) 
мають служити. А може, краще «для 
когось»? 

Якби той город був для людини, а не 
людина для городу, то в неділю там би 
мала панувати трохи інша атмосфера. 
Наприклад, улітку це могло би бути 
улюбленим місцем, щоб почитати 
книжечку попід грушкою на лежач-
ку… Рух на свіжому повітрі — цілком 
корисний, але це ж фізичні зусилля. 
Людина спітніє. Отже, не буде копа-
тися в землі у костюмі й лакованих 
черевиках. Після тижневого прийо-
му клієнтів у прасованій сорочці і з 
обов’язковою краваткою ми маємо 
охоту надягнути «шопопало». 

Ми живемо в часи, коли те, що ко-
лись було «недільним» вбранням, ста-
ло «звичним робочим». Чи означає це, 
що до храму, на урочисте засідання 
або до тьоті на іменини можна ходити 
в шортах?.. Я розумію того, хто не хоче 
йти в гості у тому самому одязі, в яко-
му ходить у свій офіс. Він відчуває, що 
тут «щось не так». 

Як на мене, розв’язання можна шука-

ти у дбайливості. Я дбаю про того, що 
кого йду: на Месу, на день народження 
тощо. Я відвідую когось, хто для мене 
важливий, тому я це виражаю одягом. 
Яким? — ось тут відкривається широке 
поле для фантазій. Можемо витягнути 
з шафи свою креативність, «виразити 
духа тілом», проявити добре серце і 
повагу тим, що на себе одягнемо. 

Часи змінюються (постійно). Давні 
правила етикету вже не пасують. Од-
нак це не означає, що їх відкинення 
має бути відкиданням святкової атмос-
фери! Особливий час підкреслюється 
особливим одягом (зокрема ним). Ну 
бо інакше ми можемо засмутити, об-
разити або щонайменше неприємно 
здивувати тих, кому своєю недбалістю 
«скажемо», що вони для нас неважливі. 
Наші часи в багатьох людях вивільни-
ли прагнення простоти, полишення 
надмірної «помпи». І дуже добре! Бо 
шабат — це також спрощення, доход-
ження до суті. У будні людина їсть, аби 
наїстися, а в свято — аби насолодити-
ся. Це час для смакування, тому «до-
брий смак» тут якнайбільше вітається. 

Ну й виявляється, що наш християн-
ський шабат це зовсім не «нічогонеро-
блення», а час творення культури, а 
принаймні то ділення нею. Так як ми 
ділимося плодами нашої праці й 
радіємо їм, так само у неділю ми по-
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18

казуємо увінчання різних справ. Це осо-
бливий час для смакування творів куль-
тури. Залишаючись у межах порівнян-
ня з бенкетом, я б хотів зазначити, що й 
тут маємо деяку проблему. Наскільки 
брати в ньому участь, наскільки бути 
активним? Бачимо, що на святкуваннях 
щоразу менше співають, грають, тан-
цюють… Зате щоразу більше слухають 
і дивляться. Відпочинок нині закладає 
певну пасивність. Однак залишається 
питання, що мене насичує більше. Що 
мене вириває з лямки буднів? Що добу-
ває багатства з мого серця?.. 

Відпочинок шабату — це час спогля-
дання Божих дарів, а отже, час певно-
го втихомирення, молитви. А з іншого 
боку, аби споглядати ці дари й таланти, 
їх треба якось видобути й «поставити 
на свічник». Ми безумовно потребуємо 
гармонії поміж творенням та спогля-
данням і захватом, поміж переживан-
ням того, що інші для нас «створили», 
та власним творінням або спільною 
справою. Святкова гармонія — це, зно-
ву ж таки, питання смаку. Помірко-
ваність — слово, яке асоціюється з аске-
тичністю, — потрібна, коли треба бути 
«не-дільним», коли маємо неробочий 
день. 

Творення культури може, однак, мати 
ознаки «відробки». Не встигли протя-
гом тижня — отже, в неділю намагає-
мося це надолужити. Півбіди, коли ми 
відкладаємо читання улюбленої книж-
ки на потім, на шабат. Гірше, коли це 
стосується уроків, які треба приготу-
вати на понеділок. Щоправда, за дум-
кою класика (Аквіната), інтелектуальне 
зусилля не порушує суботнього спо-
кою; але неважко помітити, що «в наші 
часи», коли хтось цілий тиждень вико-
нує навчальні завдання, то в неділю саме 
їх виконувати не повинен би. Зрештою, 
на просте око видно, скільки шкоди 

люди завдають собі 
та близьким, коли 
через постійне нав-
чання не мають часу 
ні для кого навіть у 
День Господній. 

Вільний час як 
час для «наздо-
ганянь» — спокуса 
для багатьох людей, 
сильно активних і 
запрацьованих. Під-
креслюю: спокуса. 
Постійно наздоганя-

ючи, відробляючи те, що не встиглося, 
ми випадаємо з реальності, бо нас «тут 
і тепер» немає, саме коли хтось на нас 
очікує. Ми розчаровуємо коханих. На-
стає якийсь зсув у часі. Цей час, який 
нас постійно підганяє, заступає собою 
виняткові моменти, витісняє їх. І вже 
немає часу на захват, на ніжність, на 
любов… 

Надолужити час. Чи це можливо? 
Вирізаючи з тижня шабат, ми викидає-
мо той час, заради якого… варто по-
жертвувати своїм часом.  

Професійно чи спонтанно? 
Щораз частіше нам «хтось організо-

вує» вільний час. Ми платимо людям, 
які обслуговують наш відпочинок. Ту-
ристично-спортивно-розважальний, 
гастрономічний і т.д. сектор має щораз 
більшу частку в ринку. Там працює 
безліч людей. У певному розумінні — 
також і священики. Очевидно, що вони 
повинні мати свій «шабат» у якийсь 
інший день тижня. Однак чи для нас, 
випадково — а може, й не випадково 
— уся ця структура, що спеціалізуєть-
ся на організації вихідного дня, не стає 
виправданням у бездумності нашого 
переживання неділі? 

Ми отримуємо готові пропозиції з 
використання часу. Загалом беручи, 
ми нічого не повинні робити — тільки 
брати участь. Як у церкві, так і на «яр-
марку». Від нас не вимагається нічого 
окрім «бабла». Ти плати, а ми тобі все 
забезпечимо. 

Може, я перегинаю палицю, але 
здається, що хорошою ілюстрацією до 
цього може бути підхід до танцю. Є такі 
місця, де можеш мати враження, ніби 
танцюєш. Достатньо заплатити за вхід і 
чимось «закинутися», а решту забезпе-
чать гучний звук і блимання світла, так 
щоб ти мав відчуття ритмічного руху. 
То умови танцюють за тебе! А ти не му-

сиш. Навіть музику слухати не мусиш, 
не треба намагатися потрапити у ритм 
партнера/партнерки. Та й ворушитися 
не мусиш. Повне обслуговування! 

Буває, що людям тільки здається, ніби 
вони моляться. Беруть участь у молеб-
ні, де є стільки слів, написаних не ними, 
вкладених у їхні вуста, аж навіть немає 
змоги серцю обізватися. Чи старанні 
відповіді у потрібних місцях стано-
влять молитву? 

Я не нарікаю на те, що люди заробля-
ють на обслузі нашого вільного часу. 
Однак варто замислитися, наскільки 
цей час є моїм часом. Чи можу я виби-
рати? І якщо ми вже проводимо його 
разом, то з кимось важливим чи обік 
нього?    

Аби радість не втекла 
Є ще чимало інших «шабатових» ме-

андрів, хоч би таких, як заняття своїм 
хобі коштом молитви або ж питання 
торгівлі у недільний день (також і в 
церковних кіосках). Придивитися до 
них з обох сторін — це завжди хоро-
ша вправа для нашого сумління. Чи 
осягаю я мету шабату? Це питання не 
повинно відбирати в нас радість відпо-
чинку. А з іншого боку, якщо ми не ста-
немо з ним очі в очі, то ця радість може 
десь витекти крізь пальці… Священики 
самі по неділях працюють, отож заз-
вичай у конфесіоналі вони в цьому пи-
танні поблажливіші, ніж в інших. Тому 
ми самі повинні від себе вимагати, на-
пружуючи сумління хоч би на хвилину 
роздумів. 

Оце і весь висновок зі статті, в якій 
немає чітко визначеного «можна — не 
можна». Ми не займаємося практика-
ми «новітнього християнського юдаїз-
му», детально визначаючи, скільки 
молитви «становить неділю». Кожен 
має питати власне сумління і вирішу-
вати сам, у своїй свободі перед Богом. 
Це складно. Інколи просто тяжко. Але 
така суть віри Христової: не виконання 
правил і приписів, а жива віра, коли у 
схожих ситуаціях різні люди вирішу-
ють по-різному, бо в кожного своя від-
повідальність. 

Буває, що людям тільки здається, ніби 
вони моляться. Беруть участь у молеб-
ні, де є стільки слів, написаних не ними, 
вкладених у їхні вуста, аж навіть немає 
змоги серцю обізватися. Чи старанні 
відповіді у потрібних місцях стано-
влять молитву?

Порадня
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Йосиф Cліпий — одна з найяс-
кравіших постатей у новітній 

історії Церкви. Науковець, бого-
слов, керівник академічних інститу-
цій, провідник української Церкви 
— він був багатогранною особисті-
стю.

Закінчивши початкову школу й Тер-
нопільську гімназію, Йосиф Сліпий 
вступив 1911 року до Львівської ду-
ховної семінарії. Митрополит Андрей 
Шептицький, помітивши здібності 
молодого семінариста, уже після 
закінчення другого курсу послав його 
на студії до Інсбрукського університе-
ту (Австрія), де той здобув класичну 
освіту й захистив дві наукові дисертації 
в галузі догматичного богослов’я.

Згодом о. Сліпий повернувся до Га-
личини й розпочав наукову діяльність. 
Кар’єра молодого інтелектуала, який 
вільно володів як класичними (старо-
грецькою і латинською), так і сучас-
ними (німецькою, польською, фран-
цузькою, англійською, італійською) 
мовами, розвивалася досить стрімко. 
Попри прийнятий 1917 року духовний 
сан, він майже повністю присвятив 
себе розвиткові наукових і навчальних 
інституцій УГКЦ. Після трьох років 
викладацької роботи Шептицький 
призначив отця Йосифа Сліпого на 
посаду ректора Львівської семінарії. 
Згодом він став керівником новоство-

реної Греко-католицької богословської 
академії. Отець Йосиф Сліпий також 
був головою Богословського наукового 
товариства та головним редактором 
журналу «Богословія».

Очолювані отцем Йосифом Сліпим 
інституції були одними з провідних 
наукових осередків не лише для цер-
ковного середовища, а й для всієї 
української громади Галичини. Три-
валий час Андрей Шептицький по-
кладав особливі сподівання на бого-
словську академію, яку він намагався 
перетворити на справжній західно-єв-
ропейський університет для українців. 
Втілювати цей амбітний і непростий, 
як на ті часи, задум мав її ректор.

Події Другої світової війни внесли 
свої корективи у життєвий шлях отця 
Йосифа Сліпого. Митрополит Андрей 
Шептицький, що був прикутий протя-
гом кількох років до інвалідного візка, 
отримав від папи Пія XII дозвіл на ви-
свячення ректора Сліпого в єпископсь-
кий сан із правом наступництва на ми-
трополичому престолі. Єпископська 
хіротонія відбулася 22 грудня 1939 року 
в приватній каплиці митрополичих 
палат за участю двох єпископів — Ми-
колая Чарнецького та Никити Будки. 
Після захоплення Львова радянськими 
військами та смерті Шептицького (1 
листопада 1944 року) на плечі єписко-
па ліг весь тягар управління Церквою 

в нових політичних умовах, однак 11 
квітня 1945-го року його було заареш-
товано.

Під час слідства, яке тривало понад 
рік, більшовики намагалися схилити 
митрополита Йосифа Сліпого до пе-
реходу в російську офіційну Церкву, 
однак той категорично відмовлявся. 
Відтак перед військовим трибуналом 
його було визнано винним у «зраді 
Батьківщини» за статтями 54-1 і 54-11 
Карного кодексу УРСР та засуджено до 
восьми років примусової праці в табо-
рах ГУЛАГу.

Загалом митрополит провів у радян-
ських тюрмах, таборах і на засланні 18 
років. Співв’язні згадували про нього 
як про людину, що була готова йти 
до кінця за свою віру та переконання. 
У 1953–1958 роках, перебуваючи на 
засланні в будинку інвалідів у Макла-
ково, він написав багатотомну історію 
Вселенської Церкви в Україні. Ця пра-
ця є важливим ключем до розуміння 
того, як митрополит Йосиф Сліпий 
бачив ідентичність своєї Церкви.

Зі сторінок історії УГКЦ
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Як часто ви чули як хтось скар-
житься: «У мене просто не-

має на це часу»? Так, у сучасному 
швидкоплинному світі нам стає 
все важче приділяти час речам, які 
справді мають значення. Але якщо 
поглянути глибше, стає зрозуміло, 
що ця поширена скарга виглядає 
доволі порожньою. Правда така, 
що ми маємо саме стільки часу, 
скільки хочемо мати, якщо робимо 
розумний вибір щодо того, як ним 
керувати. 

У нашому розпорядженні є 168 го-
дин щотижня. Трішки реорганізу-
вавши цей час і переставивши пріо-
ритети, ми зрозуміємо, що можемо 
присвятити більше часу тим справам, 
які для нас важливі, нічим не жерт-
вуючи. Коли я замислилася над цим, 
я спробувала зрозуміти, що я могла 
би видалити зі свого розпорядку дня, 
аби знайти час для своїх друзів і сім’ї, 
а також для туризму і читання кни-
жок. Відповідь була очевидною. Як і 
більшість сучасних людей, я борюся 
зі спокусою бездумно прокручувати 
інформаційну стрічку у своєму теле-
фоні. Ця шкідлива звичка — проти-
лежність життєдайності та повноти, 
до якої я прагну. Натомість у мене 
виникає відчуття незадоволеності і 
дратівливості. 

Час, проведений за екранами смарт-
фонів, замінює собою набагато цін-
ніші речі: молитву, заняття спортом, 
спілкування з рідними та друзями. 
Але попри те, що наш розум це усві-
домлює, позбутися цієї звички дуже 
непросто, бо екрани існують для того, 
щоби викликати залежність. Якщо 
ви хочете навчитися витрачати час на 
те, що справді має значення для вас, 
спробуйте ці 5 лайфхаків.    

1.Вимкніть сповіщення 
Неможливо ігнорувати смартфон, 

якщо ви постійно отримуєте нові 
сповіщення. Перший крок — це 
вимкнути сповіщення для більшості 
програм, особливо для соцмереж. Ви 
продовжите отримувати повідомлен-
ня і коментарі, але ви зможете пере-
глядати їх у визначений для цього час 
замість цілого дня.   

2.Використовуйте функцію про-
стою 

Багато сучасних смартфонів мають 
вбудований спосіб скоротити час, 
який ви на них витрачаєте. Вона до-
зволяє вам визначити час, протягом 
якого ваш ґаджет перебуватиме у 
режимі простою — тобто, доступ до 
переважної більшості його програм, 
окрім найважливіших функцій, буде 
заблокований. Я встановила цей ре-
жим на той час, коли мої діти не 

сплять, і негайно помітила значне 
поліпшення — як у подоланні своєї 
залежності, так і у їхній поведінці.   

3.Завжди беріть із собою книжку 
Брати до рук телефон коли нам нуд-

но — звична реакція. Ось чому книж-
ка — це його ідеальна заміна, яка 
допоможе нам заповнити порожні 
проміжки часу. Просто подбайте про 
те, щоб обрати щось цікаве, аби ви 
дійсно хотіли це прочитати.   

4.Увімкніть режим відтінків сіро-
го 

Чи знаєте ви, що можете перетвори-
ти всі яскраві кольори на екрані вашо-
го смартфона у відтінки сірого? Диво-
вижно, наскільки він одразу втрачає 
свою привабливість, що у свою чергу 
призводить до значного скорочен-
ня часу, який ви витрачаєте на свій 
смартфон.   

5.Встановіть межі 
Подаруйте собі звичайний час без 

присутності смартфона. Оберіть те, 
що вам найбільше підходить, і вста-
новіть правило: ніяких екранів під час 
їжі, у спальні, після 19:00 або протя-
гом цілого дня щотижня. Ви може-
те скористатися функцією простою, 
щоб забезпечити дотримання цього 
правила, або доручити це комусь із 
рідних. Переконана, що цей час стане 
вашим улюбленим часом доби!

Порадня
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ВАЖЛИВИМ РЕЧАМ? 5 ПОРАД
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.  Християнське і народне свято, яке відзначається Східними церк-

вами 1 жовтня за григоріанським і новоюліанським календарями, а 1 (14) жовтня частиною православних церков 
за юліанським календарем. 

Головний мотив, який причинився до встановлення цього празника, це видіння святого Андрія Юродивого. 
Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле місто й народ перебували у великій тривозі. У храмі Пресвятої 
Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правиться всеночне. Молячись, народ переповнив церкву. Між 
народом ревно молиться про охорону міста святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закін-
чується. Святий Андрій бачить, як від царських дверей — так звалися у греків головні вхідні двері церкви — йде 
світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі святого Йоана Хрестителя і святого Йоана Богослова та при 
співі великого хору святих. Божа Мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. 
Відтак встає, здіймає зі своєї голови преясну хустку-покров-омофор, по-грецьки мафоріон, і широко простирає 
її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пре-
свята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги 
відступають. Місто врятоване.

Від тієї хустки-покрова і празник дістав свою назву. Покров-омофор став символом опіки і заступництва Пре-
чистої Діви Марії.

29 ЖОВТНЯ - НІЧНІ МОЛИТОВНІ ЧУВАННЯ.
31 жовтня - Празник Царя Христа. Свято Христа Царя - одне з наймолодших католицьких свят, воно було 

встановлене папою Пієм XI 11 грудня 1925 в енцикліці «Quas Primas». Сенс свята в шануванні Христа як Царя Все-
світу. Царський титул багаторазово згаданий в Новому Завіті: «Царство Моє не від світу цього» (Ін. 18:36), «Цареві 
віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на віки вічні» (1 Тим. 1:17), «Цар царів і Господь пану-
ючих» (Об. 19:16) і ін. Ікони та статуї, присвячені події свята, часто містять царські регалії, такі як корона, скіпетр 
і держава. На честь свята освячений ряд храмів по всьому світу (Категорія: Храми Христа Царя).

Метою встановлення свята було підняти авторитет Церкви і підкреслити нерозривний зв’язок між Христом і 
Церквою на тлі наступу секуляризму.
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