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ХРИСТИЯНСЬКА ШИЗОФРЕНІЯ

Знаєте в чому різниця між нами, 
християнами ХХІ ст., та Церк-

вою, яку залишили по собі Христос 
і апостоли? Так, можливо, відмін-
ностей чимало, але, на мою думку, 
головна з них полягає в тому, що 
вони жили, буквально жили очіку-
ванням зустрічі з Христом.

Ми ж, сьогоднішні християни, жи-
вемо з думкою, що десь там є Бог і 
колись (але, Боже борони не зараз) 
я з Ним, може, зустрінуся. Це так 
дивно, адже кожен із тих, хто охре-
щений, відвідує храм, бере участь у 
богослужіннях, врешті, десь колись 
постить, навпаки – мав би гаряче ба-
жати тієї зустрічі. Адже ми нарешті 
зустрінемо Того, заради Кого все це 
було, заради Кого ми терпіли різні 
незручності, а часто – й утиски.

Про незбагненність нашої віри
Слава Богові, ми живемо в христи-

янському місті і, перефразовуючи 
одну стару програму, всі інші міста 
нам заздрять. Але насправді то нема 
чому заздрити, бо ми ж живемо і в 
християнській, здавалося б, державі. 
Однак, тільки у нас замість того, 
щоби йти та освячувати воду в храмі 
на свято Богоявлення, ми краще пір-
немо в холоднющу ополонку, «щоби 
Боженька дала здоров’я»; тільки у нас 

ми цілий рік не знаємо, як виглядає 
наш парох, але «шуточку освятити 
треба, бо то помічне»; тільки у нас 
освятити кошик з продуктами важ-
ливіше, ніж прийняти Євхаристію; на 
жаль, тільки у нас ми святкуємо якісь 
незрозумілі свята, поняття не маючи, 
що то і навіщо, «бо ж так усі роблять», 
«в усьому цивілізованому світі». Спи-
сок можна продовжувати.

До чого я те все? Річ у тім, що вже, 
дякувати Богові, підходить до завер-
шення місяць жовтень і саме в остан-
ню його добу наша ХРИСТИЯНСЬКА 
молодь, при тому ж УКРАЇНСЬКА, 
буде трохи божеволіти, переодяга-
ючись в хтозна-кого, святкуючи хто-
зна-чиє та яке свято під назвою «Ге-
ловін».

Зізнаюсь, я дуже довго вагався: писа-
ти цей текст чи ні. Адже написавши, 
мене та моїх братів, а зрештою і мою 
Церкву зараз будуть звинувачувати у 
вузьколобості, традиціоналізмі, кон-
серватизмі тощо. Окрім того, писати 
зайвий раз про щось – означає в тій 
чи іншій мірі рекламувати це «щось», 
а тому, можливо, й не варто було ро-
бити з того галас.

Однак, галас є. Хочемо ми того чи 
ні тут, як і у випадку зі святом Вален-
тина, маркетинг діє на всі 200%, про-

понуючи нам колосальні знижки за 
вітринами магазинів, прикрашених 
гарбузами. Хочемо ми того чи ні, але 
ми вже є учасниками цієї вакханалії. 
І в усьому цьому мене вражає те, з 
якою швидкістю ми перемикаємося 
з побожних християн в яскраво вира-
жених поган, бо ж свято це язичниць-
ке.

Що таке Геловін?
«Вікіпедія» пише, що Геловін свят-

кується в ніч проти 1 листопада. Най-
гучніше відзначається у США, Канаді, 
Ірландії та Великій Британії. Не бу-
дучи державним святом, за попу-
лярністю Геловін поступається лише 
Різдву. В Україні набуває поширення 
після здобуття незалежності, разом із 
пожвавленням процесів американіза-
ції наприкінці XX ст. у світі. Під час 
святкування Геловіну відбувається 
традиційне випрошування цукерок 
дітьми, відвідування тематичних ко-
стюмованих вечірок, прикрашання 
оселі та будівель, вирізання ліхтаря 
з гарбуза, цукрування яблук, розве-
дення вогнищ, виловлювання яблук з 
відра, розігрування, розповідання мо-
торошних оповідок, перегляд фільмів 
жахів тощо.

Вже у кельтів (звідки й походять його 
корені) це свято мало підтекст “світла 
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і темряви”, а отже носило також і ду-
ховне значення. Пізніше воно набирає 
чітко вираженого характеру асоціації 
зі смертю та чимось надприродним. У 
Європі вже чітко окреслюється віру-
вання, що в цей день відкриваються 
двері у потойбічний світ, а це вже 
пов’язується зі спіритизмом. Отже 
сам цей день через століття вірувань 
прив’язується до потойбічного світу. 
Тому багато чаклунів, магів, відьом, 
медіумів, сатаністів стараються вико-
ристати цей день у своїх цілях. І на-
скільки нам відомо, в їхніх діях нема 
нічого доброго та корисного.

На зламі епох Античності та Се-
редньовіччя 13 травня Католицька 
Церква відзначала свято Всіх святих 
(православні відзначають це свято в 
першу неділю після Зіслання Святого 
Духа). Однак у VIII ст. папа Григорій 
ІІІ освятив у Римі каплицю в базилі-
ці св. Петра на честь Всіх Святих саме 
1-го листопада, і переніс на день освя-
чення цієї каплиці також святкування 
цього свята у Римі. В наступному, IX-
му столітті, папа Григорій IV постано-
вив, що 1-е листопада буде днем Всіх 
Святих у цілій Церкві. Таким чином, 
свято потрапило і до Ірландії, а не на-
впаки, як думають деякі, що нібито 
трансформувалося з передхристиян-
ського язичницького шабашу. А день 
перед празником, як і перед кожним 
великим святом, проводилося перед-
празденство (вігілія, навечір’я). Звід-
си назва «All Hallows Even», «Вечір 
усіх святих», скорочено «Hallowe’en». 
Натомість під кінець Х-го століття у 
Франції, під впливом Клюнійського 
абатства, 2 листопада починають від-
значати день Всіх померлих вірних. Із 
Франції спомин поширився по всьо-
му католицькому світі.

Запитання: що святі мають спіль-
ного з демонами, костюми яких ми 

одягаємо на наших дітей? Вірно – 
нічого. Так, справді 1 листопада ми 
відзначаємо «задушні дні», коли мо-
лимося за наших померлих (більше 
про «задушні дні» можна прочитати 
в блозі о. Йосафата Бойка, ВС: «Що ж 
ми можемо зробити для наших по-
мерлих?»). В ці дні ми переконані у 
потойбіччі та вічності життя, а тому, 
замість різних вакханалій, краще по-
молитися за своїх померлих з роди-
ни, друзів та знайомих, котрих уже 
більше немає з нами. І ми з любов’ю 
пам’ятаємо про них у наших серцях. 
У цьому плані буде більша користь 
для всіх: як для живих, так і для по-
мерлих.

Про християнську шизофренію
Як бачимо, те свято не має нічого 

спільного ні до християнства, ні до 
України. Точніше так – в ідеалі, ми 
відзначаємо пам’ять своїх померлих, 
за яких молимося, щоб Господь про-
славив їх у Небі, однак ми не почитає-
мо демонів та всяку нечисть.

Так, я розумію, що в своїй більшості 
ніякого відношення ці вечірки до 
пекла не мають. Саме тому не варто 
вкладати туди зміст, якого там немає. 
Кожен вчинок є моральним чи амо-
ральним, виходячи з мотивів. Коли ви 
запитаєте учасників, що відбувається 
на такій костюмованій вечірці, то по-
чуєте їх мотиви. Про диявола там і не 
йдеться.

Однак, Церква вчить, що мовчати на 
гріх – також гріх. В чому ж тут гріх? – 
запитаєте ви. Мабуть у тому, що ми 
хочемо «служити двом панам». З од-
ного боку, ми охрещені, ходимо час 
від часу до сповіді, молимося, а з ін-
шого боку, – святкуємо всякого року 
поганські свята. Така модель поведін-
ки не є новою.

Господь у Старому Заповіті часто 
порівнює вибраний народ з блудни-
цею, яка не може бути вірною Йому, 
але постійно намагається поєднати 
себе із божками. Те саме й тут. Якщо 
ми справді християни та щиро віри-
мо в Христа, визнаючи Його своїм 
Господом, маймо мужність проти-
стояти віянням цього світу та плисти 
проти течії так, як це робили христи-
яни перших століть. Другий Ватикан-
ський собор закликав повернутися 
до своїх коренів, а це, дорогі друзі, і є 

наше коріння – правдива та чиста віра 
в Христа, яка була в апостолів та пер-
шої Церкви.

Це природно, коли молодь прагне 
розваг, це їй притаманне. Часто ці ро-
зваги можуть бути безневинними, од-
нак нерідко вони є грішними. В цей 
період мене часто запитували та на-
віть наполегливо просили написати 
щось про Геловін, однак, як я уже ска-
зав вище, не хочу цього робити, щоби 
зайвий раз не «піарити» цей захід. 
Також я свідомий того, що щоби в 
молоді «забрати» це поганське свято, 
маємо дати щось взамін. Якщо хоче-
мо знайти альтернативу, пригадаймо 
собі про добрі часи, коли молодь зби-
ралася у будинках «Просвіти» та ста-
вила багато хороших і цікавих вистав. 
Там вона розважалася, утверджува-
лася, формувалася, залишалася сама 
собою – цікавою та веселою. Якщо 
йдеться лише про те, щоб зустріти-
ся та весело провести час, то в цьому 
немає нічого поганого. У нас є власна 
альтернатива – свято св. Андрія, коли 
збиралися на вечорниці, готували ве-
селі сценки, робили жарти і т. п. Не 
варто забувати й про вертеп, який, 
попри своє також поганське коріння, 
все ж несе прославу новонародженого 
Христа та гарно ілюструє, як народні 
традиції можуть служити й не супе-
речити вірі в нашого Бога.

Не будьмо християнськими шизоф-
реніками, тримаймося віри в одного 
Бога, бо ж за кожне слово, за кожен 
вчинок (віримо ми в те чи ні) дамо звіт 
перед нашим Господом. Я щиро вірю, 
що вже наступного року спільними 
зусиллями Церкви та християнської 
влади ми зможемо дати альтернати-
ву – наприклад, карнавал святих, де 
наша молодь одягне костюм, скажі-
мо св. Франциска чи св. Йосафата, та 
розповість про його життя, щоби на-
дихнути до наслідування.

«Не матимеш інших богів, окрім 
Мене», – так вимагає Господь. А тому, 
якщо ми все ж приймаємо християн-
ство як віру свого життя, то приймай-
мо його постійно, а не лише стоячи 
в церкві на молитві чи готуючись до 
чергового освячення кошика. Старай-
мося кожним нашим кроком, кож-
ним нашим словом свідчити, що ми 
– таки справжні християни!
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«ГОСПОДЬ БОГ НЕ ДАЄ ТАКИХ ЖИТТЄВИХ ЗАВДАНЬ, 
ДО ЯКИХ МИ БУЛИ Б НЕЗДАТНИМИ», – ГЛАВА УГКЦ

Ми чуємо в Євангелії, що не-
має необдарованих людей. 

Кожного з нас Бог обдарував. Але 
як нам важливо усвідомити той 
дар, який ми отримали! Кожний 
з нас унікальний. Нікому Господь 
Бог не дає таких життєвих завдань, 
до яких ми були б нездатними, бо 
Він знає здібності кожного з нас. 
На цьому наголосив Отець і Гла-
ва УГКЦ Блаженніший Святослав 
під час проповіді у Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового в 
Києві у 16-ту неділю після Зіслання 
Святого Духа.

У проповіді Блаженніший Святос-
лав звернув увагу на те, що живе слово 
Євангелія змальовує нам Бога як того, 
хто роздає і радіє, коли людина здоб-
уває, а також як того, хто сподівається 
і вірить у людину. Саме тому притча 
про господаря, який роздає таланти, 
на його думку, для християн ІІІ ти-
сячоліття є надзвичайно глибокою, 
життєдайною і важливою.

Як пояснив проповідник, у цій прит-
чі господар добре знає здібність кож-
ного, але у притчі Він не так дбає про 
своє майно, як тішиться помножени-

ми здібностями своїх дітей. Можливо, 
Він для того і від’їжджає, – припускає 
Блаженніший, – щоб дати нагоду, 
створити простір для росту і розвит-
ку управителів, яких залишає у своє-
му домі.

Окремо проповідник звернув увагу 
на розмову з переляканим слугою – 
господар шукає насамперед не само-
го слугу, а його здібностей здобувати 
більше від того, ніж він отримав.

«Той, хто є в полоні свого страху, 
власного лінивства, втрачає все, бо ні-
чого нового не здобуває. Нам здається 
несправедливою така поведінка, але 
господар хоче, щоб його слуга зростав 
у своїх здібностях, талантах і вміннях 
здобувати набагато більше, ніж він 
йому дав перший раз», – перекона-
ний архиєрей.

Блаженніший Святослав підкрес-
лив, що сьогоднішнє Боже слово роз-
криває таємницю стосунків між Бо-
гом і людиною.

«Ми сьогодні чуємо, що немає не-
обдарованих людей. Кожен із нас є 
обдарований Богом. Але так важливо 
усвідомити той дар, який ми отрима-
ли! Кожний із нас є унікальним. Ніко-

му Господь Бог не дає таких життєвих 
завдань, до яких ми були б нездатни-
ми, бо Він знає здібності кожного з 
нас. Ми покликані у собі ці дари роз-
крити і їх розвивати, щоденно працю-
ючи над собою», – каже проповідник.

Сьогоднішньою Архиєрейською 
Божественною Літургією в Патріар-
шому соборі Воскресіння Христового 
в Києві завершився ІІІ Всеукраїнсь-
кий форум молодіжних душпастирів 
УГКЦ та РКЦ, що проходив останні-
ми днями в Києві. На Літургії з Гла-
вою Церкви співслужили священ-
ники, які опікуються молодіжними 
спільнотами УГКЦ та РКЦ.

«Мені надзвичайно приємно разом 
молитися зі священниками латинсь-
кого обряду та нашими молодіжни-
ми душпастирями. Вітаю в нашому 
соборі всіх тих, хто займається про-
голошенням Христового Євангелія 
сучасній молодій людині в Україні. 
Ми сьогодні особливо дякуємо за 
вашу невтомну працю. Так важливо 
є комусь стати поруч молодої люди-
ни, помогти їй відкрити у собі ті та-
ланти і той потенціал, який заклав у 
цього юнака чи дівчину наш Господь. 
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Голос Церкви
Як важливо допомогти кожному з 

нас відкрити Божий задум. Цю таєм-
ницю моєї особи, яка розкривається у 
Божому слові у святій Євангелії», – на-
голосив Отець і Глава Церкви.

Глава УГКЦ наголосив, що найваж-
ливішим завданням душпастирства 
молоді є допомогти людині увійти у 
радість Господа, стати причасниками 
Божественної радості, яка випливає з 
того, що ми щоразу глибше усвідом-

люємо, що Бог про нас дбає. Він нам 
щось дарує і кличе до щораз більшо-
го. Саме в Ньому ми можемо здобути 
все.

«Нехай діло душпастирства молоді 
буде успішним, нехай юнаки і дівча-
та відчують, що Христова Церква їх 
любить, про них піклується і завжди 
є поруч. Для того щоб одного дня усі 
ми почули від Господа Бога слова, 
скеровані до кожного з нас особисто: 

Гаразд, слуго добрий і вірний! У ма-
лому був ти вірний, поставлю тебе 
над великим. Увійди в радість твого 
пана!» – побажав на завершення Бла-
женніший Святослав.

НОВИЙ ПОГЛЯД НА СПОВІДЬ, ТАЇНСТВО РАДОСТІ
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У центрі прощення перебуває 
Бог, Який обіймає, а не список 

гріхів та наше впокорення.
Сповідь – це «таїнство радості», 

більше того, вона є «святом» на 
небі та на землі. У вівторок, 14 ве-
ресня, на стадіоні в Кошицях Папа 
Франциск немовби заглянув у вічі 
кожного юнака та дівчини, що 
зібралися на зустріч із ним, щоби 
запросити їх у новий спосіб пере-
живати таїнство покаяння. І те, що 
сказав Наступник святого Петра, 
було втіхою не тільки для присут-
ніх, але для кожного, хто слідкував 
за зустріччю по телебаченню чи 
через інтернет, або просто прочи-

тав папську промову.
Це не свята тайна, до якої в наші 

часи не часто приступають, повинна 
змінитися. Пропозиція Папи Фран-
циска полягає у повністю відмінному 
поглядові на сповідь, в порівнянні з 
тим, як її переживають численні хри-
стияни, в порівнянні з певною істо-
ричною спадщиною.

Насамперед, Папа вказав на це таїн-
ство як на «ліки» для періодів життя, 
коли ми падаємо духом. На запитан-
ня Петри, яка запитувала його про те, 
як її ровесники можуть «переступити 
через перешкоди на дорозі до Божого 
милосердя», він відповів іншим запи-
танням: «Коли я вас запитаю: а про 

що ви думаєте, коли йдете до сповіді? 
Я майже впевнений, якою буде від-
повідь: про гріхи. Але чи дійсно гріхи 
є центром сповіді?..  Бог хоче, щоби 
ти наближався до Нього, думаючи 
про себе, про свої гріхи, чи про Ньо-
го?».

Два дні перед тим Папа Франциск 
сказав у Будапешті, що християнсь-
ке життя починається з кроку щоб 
відступити, щоб забрати себе з цен-
тру життя, вивільнивши простір для 
Бога. Той самий критерій, той са-
мий погляд, застосований до сповіді, 
може викликати невеликий, але гран-
діозний коперніканський переворот 
у житті кожного: у центрі таїнства 
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сповіді вже не я, впокорений із пе-
реліком гріхів, можливо, постійно 
тих самих, які важко розповідати свя-
щенникові. У центрі – зустріч з Богом, 
Який приймає, пригортає, прощає та 
підводить.

«Ми не повинні йди до сповіді як 
покарані, що повинні впокоритися, 
але як діти, що біжать, аби впасти в 
обійми Отця, – пояснив Папа юнакам 
і дівчатам. – А Отець підводить нас у 
кожній ситуації, прощає нам кожен 
гріх. Добре це затямте: Бог завжди 
прощає! Зрозуміли? Бог завжди про-
щає!». Це не похід до судді, щоби зве-
сти рахунки, але до «Ісуса, Який мене 
любить і зцілює мене».

Папа Франциск порадив священни-
кам «почуватися» на місці Бога: «Щоб 
вони почувалися на місця Бога Отця, 
Який завжди прощає, пригортає та 
приймає. Віддаймо Богові перше 
місце у сповіді. Якщо Бог є головною 
дійовою особою, все стає прекрас-
ним, а сповідатися перетворюється у 

Таїнство радості. Саме так: не страху і 
суду, але радості».

Новий погляд на таїнство покаяння, 
запропонований Папою, заохочує, 
отже, не залишатися в’язнями сорому 
за свої гріхи – сорому, який «є доброю 
річчю», – але переступити через ньо-
го, бо «Бог ніколи не гидує тобою. Він 
любить тебе саме там, де ти соромиш-
ся себе самого. Любить тебе завжди». 
Тим, які ще нездатні простити собі 
самим, думаючи, що також і Бог не 
може це зробити, «бо завжди пада-
тиму в ті самі гріхи», Папа Франциск 
каже: «Коли Бог ображається? Коли 
йдеш просити прощення в Нього? Ні, 
ніколи. Бог страждає, коли ми думає-
мо, що Він не може нам простити, бо 
це немовби сказати: “Ти слабкий у 
любові!”. Бог, натомість, радіє, про-
щаючи нам, радіє кожного разу. Коли 
Він підводить нас, то вірить у нас, як 
першого разу, не зневірюється в нас. 
Це ми зневірюємося, але не Він. Він 
бачить не грішників для навішування 

ярликів, але дітей, яких любити. Ба-
чить не людей, що помилилися, але 
улюблених дітей; можливо, поране-
них, а тому має ще більше співчуття 
та ніжності. І щоразу, коли сповідає-
мося, ніколи про це не забуваймо, на 
небі справляють свято. Щоб так було 
також і на землі!».

Від сорому до свята, від впокорення 
до радості. Це не думка Папи Фран-
циска, це Євангелія, в якій читаємо 
про того батька, який з тугою чекає 
на сина грішника, безперервно вдив-
ляючись в горизонт, і ще перед тим, 
як той знайшов час, щоби впокори-
тися, скрупульозно викладаючи свої 
провини, обіймає його, підводить і 
організовує свято з ним і для нього.
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Роздуми

Хто такі ангели?
21 листопада наша Церква 

відзначає свято Собору святого Ар-
хистратига Михаїла та всіх Небесних 
Сил безплотних. Цей день ми особ-
ливо застановляємося та роздумуємо 
про духовний світ. Адже сотворивши 
наш матеріальний світ, Господь та-
кож сотворив і духовний світ. В цьому 
ж світі перебувають особи, яких ми 
звемо ангелами чи, краще сказати, 
духами.

Ангели – це духовні істоти, які ма-
ють розум та свобідну волю, не мають 
тіла та повсякчасно виконують волю 
Божу.

За Переданням Церкви у духовному 
світі також є своя ієрархія. Усі духи 
поділяються на дев’ять чинів:

Серафими – «вогненні» істоти. Вони 
захоплюються і славлять Божу Лю-
бов, для них Бог є Любов.

Херувими – духи, які величають 
Божу Премудрість та знають Божі 
таємниці.

Престоли – носії величі та слави 
Божої, «Богоносці», які споглядають 
Бога як Царя Слави.

Господства (панування) – духовні 
особи, які славлять Бога як Промис-
лителя-Будівника.

Сили – істоти, для яких Бог - Чудо-
творець.

Власті – мають владу приборкувати 
злих духів.

Начала – духи, яким доручено 
управляти Всесвітом та захищати все 

створене Богом.
Архангели – небесні учителі та ве-

ликі благовісники. Всього Архангелів 
є сім.

Ангели – вісники Божої волі, наста-
новляють людей до доброчесного і 
святого життя.

Провідником усіх небесних духів є 
Архангел Михаїл.

Роздумуючи над святом всіх Небес-
них Сил безплотних можемо повчи-
тися у них двох речей:

Кожний дух у своєму житті зробив 
великий вибір та прийняв відповідне 
рішення.

Як небесні істоти реалізовують це рі-
шення.

Вибір цілого життя
Господь створивши Адама і Єву, дав 

їм свобідну волю. Вони мали право 
вибору. Або вибрати Бога, Того, Хто 
є Життям, Щастям, Любов’ю, Здо-
ров’ям… Чи не вибрати Бога і від-
повідно не вибрати Життя, Любов, 
Щастя і Здоров’я. Наші прабатьки 
мали зробити свій вибір. Однак вони 
не обрали Бога.

Але право такого вибору також є і 
у духів. Створивши їх всіх добрими, 
Господь дав їм також свобідну волю. 
Люцифер, ангел світла, який спочат-
ку був провідником усіх духів, не ви-
брав Бога, а радше вибрав себе. Він 
сам захотів бути для себе життям, 
любов’ю і щастям. Однак немає жит-
тя поза Богом. Немає любові, щастя і 
здоров’я поза Богом. Тому не обрав-

ши Бога, Люцифер, якого тепер нази-
ваємо дияволом та сатаною, сам ви-
брав смерть, нещастя та ненависть, та 
потягнув за собою третину усіх духів.

Натомість інші духи, на чолі з ар-
хангелом Михаїлом, вибрали Бога та 
прийняли тверде рішення жити по 
його велінню і слову.

Кого в своєму житті обираєш ти? 
Чи обираєш Бога, що є Життям? Чи 
можливо обираєш себе, інших, владу 
і славу, забезпечення чи якусь річ? За 
ким ти прийняв рішення іти?

Жити згідно свого рішення
Обравши Бога, добрі духи прийня-

ли Його в повноті. Не так, що сьогодні 
слідувати Йому, а завтра ні. Не част-
ково 50/50. Не тільки у якійсь сфері 
свого життя. Небесні сили прийняли 
рішення повністю, на всі 100%, завжди 
і у всьому, не залежно від обставин, 
причин чи настрою, будь-де, будь з 
ким, не так як вони хочуть, а в такий 
спосіб як Господь хоче, йти, довіряти 
та служити Богу.

В своєму житті наскільки ти реалізо-
вуєш своє рішення бути з Богом? Чи 
тільки в церкві? Можливо шукаєш 
альтернативи, виконуючи заповіді 
на 50%? А можливо молишся тільки 
тоді, коли маєш гарний настрій? На-
скільки ти живеш своїм рішення слу-
жити Богу?

Просімо наших небесних заступ-
ників завжди та у всьому виконувати 
Божу волю у нашому житті.

АНГЕЛИ, В ЯКИХ ВАРТО ВЧИТИСЯ
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Темою цих нічних молінь ста-
ли чесноти, які за словами 

отця-проповідника допомагають 
осягнути Боже Царство, слухаючи 
голос Господа.

У ніч з 29 на 30 вересня, в Центрі 
паломника «Симеон Лукач», що в с. 
Старуня, Богородчанського району, 
відбулися традиційні нічні чування. 
На запрошення отця-пароха Яросла-
ва Середюка, цього разу чування про-
вадив о. Назарій Бедрій – місіонер 
Божого Милосердя: священнослужи-
тель Бучацької єпархії УГКЦ.

Нічні моління розпочалися з мо-
литви Вечірні, яку очолив ректор Ду-
ховної семінарії о. Олексій Данилюк. 
Після молитви о. Назарій Бедрій ви-
голосив першу реколекційну науку. В 
ній проповідник роздумував над чес-
нотою лагідності.

«Сьогодні маємо чудову нагоду бути 
тут, бути поруч один з одним, творя-
чи справді Церковну спільноту. Має-
мо дякувати Богу за цей дар спіль-
ності та Божої присутності. Щоби 
тут, у цьому святому місці, покликані 
нашим блаженним Симеоном, по-
сповідатися, прийняти Євхаристію та 
почути щось корисне для своєї душі», 
– сказав на початку проповідник.

Опісля, як цитату для роздумів, свя-
щенник вибрав слова з Євангелія від 
Матея: «Шукайте ж найперше Цар-
ства Божого й правди Його, а все реш-
ту вам додасться» (Мт.6:33).

«Царство Боже – це ціль і мета нашо-
го життя. Саме для цього ми повинні 
жити, щоби осягнути цей дар Божого 
Царства. Для цього нам допомагають 
різні чесноти, які роблять нас здатни-
ми чути той Божий голос та слідувати 
за ним», – переконаний о. Назарій.

За вже сталою традицією кожен 
молитовний блок програми чувань 
переривався на духовні науки та роз-
мови зі священниками. Після першої 
науки розпочався молебень до бла-
женного Симеона Лукача, а опісля 
вірні просили в Господа дару здо-
ров’я під час відповідних молитов та 
отримали благословення мощами 
блаженного Симеона.

Після цього розпочалася молитва на 
Хресній Дорозі. Вірні, спільно зі свя-
щенниками, пройшлися шляхом на 
гору, зупиняючись на стаціях, щоби 
роздумувати над страстями нашого 
Господа. В часі посвяття празника 
Воздвиження Чесного Хреста ця мо-
литва, беззаперечно, звучить по-о-
собливому, адже кожен має нагоду 
застановитися над власним життям, 
над своїми клопотами та просити в 
милосердного Господа всіх необхід-
них ласк.

Кульмінаційним моментом нічних 
молінь стала Божественна Літургія. 
Її очолив о. Назарій Бедрій, спільно з 
присутніми священниками. Загалом 
участь у молитовних чуваннях взяли 
близько десяти священнослужителів 
з різних куточків Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ.
Варто також додати, що в часі ніч-

них чувань, о. Ярослав Середюк пред-
ставив присутнім новий випуск Віс-
ника Центру паломника, який має 
назву «Слово Симеона». Цього разу 
головною темою випуску стала річ-
ниця освячення Хресної Дороги в с. 
Старуня, яку ми відзначали 27 верес-
ня. «Слово Симеона» – це  24-сторін-
ковий журнал, в якому окрім новин 
з Центру паломника, планів та анон-
сів, кожен також знайде цікаві та ко-
рисні роздуми, поради та тематичні 
рубрики. Згідно з задумом, видання 
має виходити щомісяця, щоби кожен 
прочанин міг взяти його із собою до-
дому та поповнити свою домашню 
бібліотеку.

Пригадуємо, що в Центрі паломни-
ка «Симеон Лукач» щомісяця в ніч з 
29 на 30 число відбуваються нічні чу-
вання. Тут також діє музей блажен-
ного священномученика та підпільної 
УГКЦ.
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МІСІОНЕР БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ ОЧОЛИВ ТРАДИЦІЙНІ 
НІЧНІ ЧУВАННЯ В СТАРУНІ



10

Новини паломницького центру

ГРОМАДА С. ВІЛЬХІВКИ МОЛИЛАСЬ 
В ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА «СИМЕОН ЛУКАЧ»

Д
ж

ер
ел

о:
 s

vm
lu

ka
ch

.o
rg

.u
a

У суботу, 16 жовтня, парафіяни 
храму святого пророка Іллі, 

що в с. Вільхівка, Перегінського 
протопресвітеріату, здійснили 
спільне паломництво до Центру 
паломника «Симеон Лукач», що в 
с. Старуня, Богородчанського рай-
ону.

Прибувши до святого місця, па-
ломників, за дорученням о. Ярослава 
Середюка, адміністратор місцевого 
храму, привітав о. Володимир Лука-
шевський та подякував за цікавість 
особою блаженного Симеона.

Далі прочани взяли участь у Боже-
ственній Літургії, яку очолив о. Ми-
хайло Луців у храмі святих апостолів 
Петра і Павла, де зберігаються мощі 
блаженного священномученика на-
шої Церкви Симеона Лукача, який 

народився, пройшов тернистий шлях 
підпілля та помер у цьому селі. Тут, 
до початку Літургії, паломники мали 
нагоду приступити до св. Таїнства По-
каяння. Також кожен отримав благо-
словення мощами блаженного Симе-
она Лукача.

Після Літургії о. Володимир за-
просив прочан до музею «Блажен-
ного Симеона та підпільної УГКЦ» і 
розповів про основні моменти із жит-
тя Блаженного. Також душпастирі 
освятили воду на джерелі Матері Бо-
жої Неустанної Помочі, помолилися 
молитви на оздоровлення та поблаго-
словили нею всіх присутніх.

Відтак розпочалася молитва на пре-
красній Старунській Хресній Дорозі. 
Вірні, спільно зі священниками, прой-
шлися шляхом на гору, зупиняючись 

на стаціях, щоби роздумувати над 
страстями нашого Господа та Його 
вірного слуги блаженного Симеона 
Лукача.

На завершення паломництва наші 
парафіяни набрали води з джерела 
Матері Божої Неустанної Помочі та 
почули ще кілька історії із життя бла-
женного Симеона Лукача.

Така спільна проща парафіян храму 
святого пророка Іллі, що в с. Вільхівка 
до Центру Паломника «Симеон Лу-
кач» УГКЦ с. Старуня, була нагодою 
принести свої молитви у цьому чудо-
вому місці за своїх рідних, роздуму-
вати над сенсом свого життя, яке за 
своїм змістом також є паломництвом 
й дорогою до Бога.
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Новини паломницького центру

У неділю, 17 жовтня, до Центру 
паломника «Симеон Лукач», 

що в с. Старуня, Богородчанського 
району, завітали військовослуж-
бовці Національної гвардії Украї-
ни. Разом з військовим капеланом 
та парохом храму св. Миколая, що 
в Тисмениці, о. Володимиром Гри-
нишиним, прочани взяли участь у 
богослужіннях та відрили для себе 
особу блаженного Симеона.

Розпочалося паломництво з Бо-
жественної Літургії, яку відслужив 
отець-адміністратор храму святих 
апостолів Петра і Павла Ярослав Се-
редюк та о. Володимир Гринишин. 
Роздумуючи над Божим словом під 
час проповіді, душпастир також звер-
нув увагу слухачів на видатну постать 
блаженного Симеона, закликаючи за-

носити свої молитви до Господа через 
його посередництво.

«Священномученик Симеон Лукач – 
наш земляк, який пройшов нелегкий 
час переслідувань та зумів зберегти 
вірність служінню, будучи єпископом 
УГКЦ, яка тоді перебувала у підпіллі. 
Метою прощі була спільна молитва 
за подолання пандемії у світі та здо-
ров’я наших родин та всіх потребую-
чих», – наголосив священник.

Після спільної молитви, відбулася 
екскурсія в музей «Блаженного Си-
меона та підпільної УГКЦ», що біля 
храму Святих Петра і Павла, де збері-
гаються особисті речі, предмети, ви-
шивки, духовна література, якими ко-
ристувався блаженний Симеон.

Далі священнослужителі освятили 
воду на джерелі Матері Божої Неу-

станної Помочі, і кожен зміг спробу-
вати цілющої освяченої води та при-
везти близьким додому.

На завершення паломництва, всі 
прочани ще помолилися та прой-
шлися стежкою новозбудованої Хрес-
ної Дороги, роздумуючи над страстя-
ми Ісуса Христа на кожній стації. На 
вершині гори, під Розп’яттям велико-
го хреста кожен зміг у тиші помоли-
тися у своїх наміреннях до Ікони Свя-
того Сімейства.

Варто додати, що під час прощі, ко-
жен мав можливість приступити до 
Тайни Покаяння та благословення 
мощами блаженного Симеона Лука-
ча.
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Корисно знати

Наша Церква протягом літур-
гійного року має чотири по-

сти, серед яких є Чотиридесятниця 
або так званий Великий Піст, Пе-
трівка, Успенський і Пилипівка. 28 
листопада, після дня пам’яті свято-
го апостола Филипа, розпочинаєть-
ся передріздвяний піст, який три-
ває до Святого Вечора, 6 січня. Він 
також триває 40 днів. Перед кожним 
з двох найбільших літургійний свят 
-  перед Великоднем та Різдвом – є 
особливий час приготування, коли 
Церква закликає вірних пройти 
певний шлях духовного відновлен-
ня, щоби могти гідно і достойно пе-
режити таїнства Христового життя 
разом із Ним.

Цей піст відіграє особливу роль в 
житті християнина: він є часом закін-
чення року Божого, а, отже, і часом 
благодарення за пережитий рік, а та-
кож і часом приготування до Різдва 
Христового, яке щороку переживаємо 
з особливою побожністю. Різдвяний 
піст у Західній Церкві називають таким 
словом латинського походження, як 
«адвент», що означає прихід, а йдеться 
саме про прихід Христа, про Його свя-
те народження. Якщо хтось мав нагоду 
бувати в цей період на Заході або в ри-
мо-католицькому храмі, то міг поба-

чити на престолі від однієї до чотирьох 
різнокольорових свічок, які засвічують 
поступово, за чотири тижні до Різдва, 
і вони є таким своєрідним символом, 
який нагадує про поступове набли-
ження Різдва Ісуса Христа. Цей піст 
чимось нагадує нам піст Мойсея, який 
постив 40 днів і тоді удостоївся прий-
няти таблиці Божих Заповідей. Ми 
також, гідно попостивши, зможемо 
прийняти Ісуса Христа – Боже Слово, 
що станеться тілом – воплотиться і осе-
литься між нами (пор. Ів 1,14).

Час приготування до цього свята є 
періодом, коли ми по-особливому мо-
жемо практикувати три добрі діла: мо-
литву, піст і милостиню.

Отже, сьогодні ми роздумаємо про 
молитву. Вона є розмовою з Богом, 
це час спілкування з Тим, Хто дав нам 
життя, Хто сотворив всіх і все, Хто що-
денно дає нам силу, здоров’я, хліб на-
сущний і утримує нас при житті. Це 
час, приділений Тому, через Кого по-
став світ, Тому, хто в один період історії 
приходить до нас. Про це дуже гарно 
нам розказує святий євангелист Іван 
(Ів. 1, 3. ): «Ним постало все, і ніщо, що 
постало, не постало без нього» і «Було 
у світі, і світ постав через нього, і світ 
не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої 
його не прийняли. Котрі ж його прий-

няли, тим дало змогу дітьми Божими 
стати, тим, що вірують в ім’я його; які 
не з крови, ні з тілесного бажання, ні з 
волі людської, але від Бога народилися. 
І Слово стало тілом, і оселилося між 
нами, і ми бачили його славу – славу 
Єдинородного від Отця, повного бла-
годаті та істини» (Ів. 1, 3. 10-14).

Саме тому в цей період Церква закли-
кає нас більше уваги приділити мо-
литві, щоб внутрішньо приготуватися 
до приходу Христа, щоб могти «пізна-
ти» і «прийняти» Його. Євангелист 
Йоан каже, що «світ не пізнав його» 
і «свої його не прийняли». Саме мо-
литва, спілкування з Богом є засобом, 
який допомагає нам пізнати і прий-
няти Його. Цей час ніколи не є втраче-
ним. Людина сьогодні знаходить дуже 
багато оправдань, щоб не мати часу на 
молитву: обов’язки, хата, родина, ро-
бота, господарка. Але ж ми всі дуже 
добре розуміємо, що без Божої допо-
моги ми не матимемо сили, щоби всі ті 
обов’язки виконувати гідно, достойно, 
добре і для більшої слави Божої та на-
шої користі.

Як часто ми нарікаємо, що нам і то не 
так, і то не сяк. А за молитву ми забу-
ваємо. Апостол Яків дає нам дуже гар-
ні поради щодо молитви, варті нашої 
уваги: «Жадаєте i не маєте; вбиваєте i 
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Корисно знати
i заздрите‚ i не можете досягти? Свари-
тесь i ворогуєте – i не маєте, бо не про-
сите, просите – i не одержуєте, тому 
що просите не на добре, а щоб ужити 
для пристрастей ваших»  (Як. 4, 2-3). А 
в іншому місці: «Отже, покорiться Бо-
говi; противтеся дияволовi, i вiн утече 
вiд вас. Hаблизьтеся до Бога, i набли-
зиться до вас; очистiть руки, грiшники, 
виправте серця, двоєдушнi» (Як. 4, 7).

Молитися апостол закликає не лише 
у своїх наміреннях, але і в потребах 
своїх ближніх (Як. 4, 13-18): «Якщо хто 
з вас тяжко страждає, нехай молиться. 
Хто в доброму настрої, нехай спiває 
псалми. Чи хто з вас занедужає, нехай 
покличе пресвiтерiв Церкви i нехай 
помоляться над ним, помазавши його 
оливою в iм’я Господнє. I молитва вiри 
зцiлить недужого i пiдведе його Го-
сподь; i, якщо вiн грiхи вчинив, прос-
тяться йому. Отже, признавайтесь 
один од ному в провинах i молiться 
один за одного, щоб вам зцiлитися, бо 
багато може щира молитва правед-
ного. Iлля був чоловiк подiбний до 

нас, а помолився молитвою, щоб не 
було дощу, i не було дощу на землi три 
роки i шiсть мiсяцiв. I знову помолив-
ся, i небо дало дощ, i земля зростила 
плiд свiй».

В цей час передріздвяного посту мо-
литовно згадуються також деякі старо-
завітні патріархи і пророки, які з тугою 
очікували приходу Месії. Їх приклади 
для кожного християнина є особливи-
ми: саме їх Господь покликав до жит-
тя у певний період історії і вони мали 
особливу місію готувати прихід Месії. 
Вони не знали, коли це станеться, але 
вони довіряли Богові і звіщали наро-
дові, що Месія прийде. Подібно і ко-
жен з нас, учень Ісуса Христа, повинен 
відчувати в собі святий обов’язок готу-
ватися та інших готувати до приходу 
Ісуса Христа – до дня Його Різдва, до 
дня Його Воплочення. Молитва може 
дуже нам у цьому допомогти.

Тому продовжуймо ревно молити-
ся, а якщо в якійсь родині молитва 
занедбана, то якраз в цьому часі Пи-
липівки можемо її відновити. Добрим 

способом заохочуйте своїх хатніх, рід-
них, друзів і близьких до спільнотної 
молитви, старайтеся не пропускати 
недільної Святої Літургії і щоденної 
приватної молитви, бо молитва – то 
велика сила. Саме молитва нас може 
приготувати до зустрічі з Господом, 
до щирого навернення і до покаянно-
го життя, до перепрошення за завдані 
комусь кривди і до щирого прощення 
образ. Саме ці елементи зроблять наш 
піст милим Богові.

Завершую такими чудовими слова-
ми святого Івана Золотоустого: «Коли 
я бачу, що хтось не любить молитви і 
не має до неї гарячої і ревної любові, 
то мені вже ясно, що він не володіє у 
своїй душі нічим благородним. Коли 
ж бачу, що хтось ревно дбає про служ-
бу Богові й вважає за велике нещастя, 
якщо він не може безнастанно молити-
ся, то про такого скажу, що він надій-
ний подвижник всякої чесноти і храм 
Божий» (Про молитву 1).
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Це цікаво

Вже стало певною традицією, 
що у перші дні листопада, то-

бто перед святим Дмитрієм, ми мо-
лимося за наших померлих родичів, 
жертвуємо за них наші молитви, 
просимо за них Служби Божі. Ця 
практика бере свій початок у тра-
диції латинської церкви, бо згідно 
григоріанського календаря 2 листо-
пада є Днем всіх Померлих; в той 
час, коли у нашій церкві офіцій-
ними днями молитви за померлих, 
чи, як ми їх називаємо, «задушними 
днями» чи «поминальними» є: За-
душні суботи - перед неділею М’я-
сопусною, друга, третя і четверта 
субота Великого Посту та субота 
перед Зеленими Святами. Крім того 
Церква має прадавній звичай поми-
нати померлих у 9-ий і 40-ий день 
після смерті та у річницю смерті.

Оскільки листопадові дні справді ста-
ли для багатьох наших родин часом 
спільної молитви, хотів би відповісти 
на запитання, яке я поставив на по-
чатку: Що ж ми можемо зробити для 
наших близьких, які вже відійшли з 
цього світу?

Можемо, згідно вчення Святої Церк-
ви, так окреслити діла милосердя, яки-
ми добрий християнин вшанує своїх 

померлих:
1. Найперше, вділити після смерті 

похорон з належною повагою до тіла.
2. Молитися за них.
3. Робити милостині в наміренні «за 

їхні душі».
4.  Жертвувати чи «просити» Службу 

Божу за їхні душі.
А зараз детально переглянемо те, що 

було сказано:
1. Ми повинні похоронити тіло 

по-християнськи з належною повагою, 
бо це є наказ Божий: «Сину, зронюй 
над померлим сльози, розпочинай 
голосіння, як личить тяжко страж-
денному; поховай його тіло, як звичай 
велить, і могили його не занедбуй» 
(Сирах 38, 16). Потрібно йти за таким 
наказом, тому, що і ми колись пом-
ремо; тому, що віримо у воскресіння 
тіл (Символ Віри), знаючи однак, що 
навіть, коли б тіло з різних причин не 
мало б належного поховання, всерів-
но воскресне «останнього дня»; і тому, 
щоб отримати заслуги, будучи похо-
вання – ділом милосердя для тіла (це 
є одне з семи діл милосердя для тіла): 
«Отож, коли ти з Сарою молився, я 
заносив ваші молитви перед славу Го-
сподню. І як ти ховав мертвих, я чинив 
так само» (Товит 12,12).

2. Ми повинні молитися за них, про 
що говорить Святе Письмо: в Старому 
Завіті читаємо, що Юда Макавей після 
перемоги над ворогами просив, щоб 
молилися за померлих «бо це свята і 
спасенна думка молитися за померлих, 
щоб вони очистились від своїх гріхів. 
Тому він і приніс жертву благання за 
мертвих, щоб вони звільнилися від грі-
ха» (2 Мак. 12:43-46). Христова Церква 
продовжила цей побожний звичай: в 
перших століттях християнства, коли 
похорон відбувався перед полуднем, 
то в церквах за душу покійного служи-
ли Святу Літургію. Є письмові згадки 
про похорон св. Моніки, матері Св. 
Августина († 430), який каже, що на 
похороні своєї матері він правив Святу 
Літургію, як це було у звичаю. Історик 
Євсевій († к. 340) говорить про відпра-
ву Святої Літургії на похороні цісаря 
Костянтина Великого († 337). Коли 
ж похорон відбувався пополудні, то 
Літургії вже не було, а головну частину 
похорону творили співи псалмів і чи-
тання святого Письма.

Нашою молитвою ми виявляємо 
нашу любов, полегшуємо кари, як 
каже св. Августин, за які «можливо» 
терплять чистилище, а також сприяє-
мо щоб були цілковито звільнені від 
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ЩО Ж МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ 
ДЛЯ НАШИХ ПОМЕРЛИХ?

«Отців і праотців, дідів, і прадідів, від перших аж до останніх... всіх пом’яни, Спасе наш!»
(З Утрені суботи перед М’ясопусною неділею)
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Це цікаво
кар.

3. Ми повинні робити діла мило-
сердя, давати милостиню в намірен-
ні померлих душ. «Зібрав 2000 драхм 
сріблом і послав їх в Єрусалим, щоб 
там приносили жертви за гріхи тих, 
що полягли у битві» (2 Мак 12, 43).

Так як ми даємо милостиню бідним 
та хворим, бо вони терплять, так само, 
жертвуємо милостиню за померлих, 
бо ті терплять у чистилищі: бо як каже 
св. Августин, що найменша кара у Чи-
стилищі є важчою за будь-які кари тут 
на землі. Душі у Чистилищі є дуже 
«бідні духовно», бо після смерті не 
можуть більше отримати заслуг для 
вічного життя. Наша милостиня, як 
і молитва буде для них допомогою, а 
коли вони підуть до неба, будуть мо-
литися за нас. Душам в чистилищі мо-
жуть помогти Боже милосердя та наші 
молитви та наші добрі діла. Христові 
слова «Що-небудь ви зробили одному 
з моїх братів найменших - ви мені зро-
били» (Мт. 25:40) мають спонукати нас 
робити діла милосердя.

4. Ми повинні жертвувати за них 
«найкращу молитву» - Службу Божу. 
Для тих, які у Чистилищі – буде допо-
могою, щоб швидше дістатися до неба, 
для тих, які вже в небі – буде подякою 
за спасіння. Для тих, що вже у пеклі, 

на жаль, нічим не допоможе, проте 
стає потіхою для живих, які молять-
ся. Св. Моніка, будучи на смертельній 
постелі, просила свого сина Августи-
на: «Похороніть моє тіло, де б це й не 
було, і про нього не журіться. Однак 
одного у вас прошу, щоб ви завжди на 
Святій Літургії пам’ятали про мене». 
Св. Єфрем Сирійський († 373) у своїм 
заповіті залишив таку просьбу: «Дай-
те мені на прощання молитву, псалми 
і Жертву Святої Літургії. А по 30 днях 
зробіть поминки за мене, бо померлі 
дістають поміч через Святу Літургію, 
що її живі жертвують».

Слуга Божий Іван Павло ІІ у своєму 
«Заповіті» писав: «Після смерті прошу 
про Службу Божу і молитви» (Запис 
1990 року).

Кожна Служба Божа є найкращою 
молитвою і вона одна могла б усі душі 
звільнити з чистилища, якщо б на це 
була воля Божа. Ми, що беремо участь 
у Службі Божій, можемо заслуги з неї 
жертвувати за душі в чистилищі.

Всі наші «поховання», молитви, діла 
милосердя і милостині, та Служба 
Божа, є виявом віри у воскресіння з 
мертвих. Це є одна з правд віри, яка 
ґрунтується на факті Воскресіння з 
мертвих Господа нашого Ісуса Христа. 
Церква, яка є містичним Тілом Хри-

стовим, що об’єднує всіх охрещених 
на землі, в небі і в чистилищі, стараєть-
ся постійно нагадувати своїм вірним 
про важливість такого нашого «спіл-
кування» з мертвими через молитви.   
Взаємне з’єднання всіх вірних на зем-
лі, в небі і в чистилищі ми називаємо 
спільнотою святих. Всіх членів тієї по-
трійної спільноти зв’язує одна і та сама 
любов до Господа Бога і до ближніх. 
Власне на вченні про спільноту святих 
основується наш звичай молитися за 
померлих, головно за душі у Чистили-
щі, бо душі, що в небі, вже не потребу-
ють наших молитов, а тим, що в пеклі, 
наші молитви нічого не допоможуть.

Св. Іван Золотоустий сказав: «Ти ка-
жеш: «Я оплакую моїх дорогих по-
мерлих». Але було б краще, якщо б ти 
помагав їм молитвами, милостинею і 
Святою Літургією, а не тільки сльоза-
ми».

Нехай це повчання про відношення 
до наших померлих, яке має бути хри-
стиянським, тобто основуватись на вірі 
про воскресіння, та чистим від різних 
вірувань та забобонів, допоможе кож-
ному з нас зростати у любові до Бога і 
до ближніх, а зробити щось для наших 
дорогих померлих – є, власне виявом 
нашої любові до них. 
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Хто сьогодні в захваті від молоді? 
Якими цінностями керуються 

молоді люди? Кого вони насліду-
ють? Хто є для них авторитетом? 
Чому вони бунтують? Запитань про 
сучасну молодь багато, а відповіді 
на них неоднозначні — як неодно-
значне і часто нерозкрите саме мо-
лоде покоління. 

Останні роки принесли докорінні 
зміни реалій, у яких ми живемо: світ 
значно прискорився, сучасні техноло-
гії та соціальні медіа з іще більшою 
силою захопили нашу увагу, а розрив 
між поколіннями, який був завжди, 
збільшився до невиданих розмірів. У 
сучасному світі (в Україні також) від-
бувається трансформація, яка змінює 
менталітет цілих соціальних груп. 
Традиційні цінності перебувають в 
обороні, люди (особливо молодь) 
відходять не лише від Церкви, а й де-
далі частіше демонструють незацікав-
леність пошуками Бога в своєму житті. 
У суспільному житті ми спостерігає-
мо зростання брутальної поведінки, 
а наша мова стає щораз більше наси-
ченою вульгаризмами і беззмістовні-
стю. Світ дедалі більше стає хворим, 
а оскільки ми живемо в хворому світі, 
то як можемо сподіватися, що його 
плоди (до яких, зокрема, належить мо-
лодь) будуть здоровими? Оцінюючи 

молодих людей, я хотів би, щоб ви по-
стійно пам’ятали про цю думку.   

Бунт 
Говорячи про молодь, насамперед 

варто пам’ятати, що бунт, на який ми 
так часто нарікаємо, властивий моло-
дості. Бунт проти чинного порядку 
— природний для молодих людей, а 
ідеалізм та справжнє бажання змінити 
реальність — одна з багатьох прекрас-
них рис, якими відрізняється так звана 
«весна життя». 

Завдання дорослих — уміло прова-
дити молодь через труднощі періо-
ду дозрівання: підтримувати і навіть 
розпалювати іскру ідеалізму, й водно-
час подбати про те, щоб не розгорівся 
вогонь, який міг би зашкодити всьому 
суспільству. На жаль, молодь часто 
стає знаряддям для реалізації цілей 
дорослих. Корпорації та політики 
не раз цинічно використовують їхню 
довіру і чуйність. 

Криза молоді походить із кризи тих, 
хто має давати своїм життям приклад 
і взірець етичної поведінки. Молодь 
потребує конфронтації з авторитетом. 
Вони хочуть іти до високих цілей. У си-
туації, коли дорослі — більш чи менш 
свідомо — не бажають бути вимогли-
вими до себе, вони «де факто» відмов-
ляються від можливості бути справж-
нім провідником та взірцем для 

молоді. Нинішня модель «дружніх» 
стосунків дорослих із дітьми, яка стає 
дедалі моднішою, не витримує кри-
тики, тому що ніхто так добре, як мо-
лодь, не відчуває браку автентичності. 
Дорослий, який намагається сподоба-
тися молодшим, завжди викликатиме 
більше жалю, ніж поваги.   

Суспільна трагедія 
Падіння авторитетів призводить до 

того, що молодь намагається їх чимось 
замінити. Відомо, що природа не тер-
пить порожнечі — так само відбуваєть-
ся і в цьому питанні. Популярність різ-
ної масті ютуберів та інфлюенсерів, що 
постійно зростає, пояснюється саме 
цим: молодь потребує взірця, того, 
хто познайомить його зі світом. Інтер-
нет-«авторитети» дуже легко заповню-
ють цю прогалину. Ділячись публічно 
своїм життям, своїми інтересами, до-
сягненнями, показуючи все в кольоро-
вий і приємний для очей спосіб, вони 
підкорюють серця молодих людей, які 
прагнуть уваги і справжності одночас-
но. Не можна недооцінювати їхньої 
взаємодії з групою шанувальників, 
яка в певний момент стає неформаль-
ною спільнотою. Проблема полягає в 
тому, що вміст, опублікований цими 
інфлюенсерами, позбавлений глибо-
кого змісту і вищих цінностей. Це чи-
ста розвага — яка, звісно, сама по собі 

А
вт

ор
: М

іх
ал

 Ґ
ур

ск
і

ОХ УЖЕ ЦЯ СУЧАСНА МОЛОДЬ!» ЗІТКНЕННЯ ПОКОЛІНЬ — 
ЧИ ЦЕ ЦИВІЛІЗОВАНО? 
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не є чимось поганим; але в ситуації, 
коли автор починає (більш чи менш 
свідомо) вдавати з себе авторитет і 
взірець до наслідування, він має усві-
домлювати відповідальність, яку бере 
на себе. Повідомлення в таких відео 
просте: життя — це насамперед весе-
лощі, а гроші — найважливіший засіб 
для втілення цієї думки в життя. Якщо 
молодь робить лише такі висновки з 
творчості людей, які (хочуть вони цьо-
го чи ні) стають прикладом для неї, то 
наслідки будуть нецікавими. Виросте 
(якщо вже не виросло) покоління, яке 
ставитиметься до життя й до інших 
людей дуже утилітарно. Те, що молодь 
не погоджується з тим, що наше жит-
тя складається не лише з прекрасного, 
але і з важкого та болісного досвіду, 
призведе врешті-решт до особистої і 
суспільної трагедії.   

Відповідальність за вчинки і слова 
«Відповідальність» — слово, якого де-

далі частіше намагаються уникати в пу-
блічних дискусіях. Сьогодні дуже лег-
ко говорять про права, привілеї тощо, і 
забувають при цьому про відповідаль-
ність за свої вчинки і слова. Це сильно 
і болісно видно в контексті відмови до-
рослих брати на себе відповідальність 
за іншу людину — особливо молоду. 
Французька філософиня Шанталь 
Дельсоль у книжці «Наріжний камінь. 
Що для нас важливо?» писала, що «від-
повідальність за дитину поглинає до-
рослого, виснажує його і зменшує, але 
водночас, стаючи батьком чи матір’ю, 
людина розширюється і збільшується 
у величезний та повний життя фраг-
мент світу». Співтворці суспільного 
життя, а особливо ті, чия творчість 
скерована до дітей і молоді, мають 
усвідомлювати тягар, покладений на 
їхні плечі. Мені здається, що іноді ми 
навіть не усвідомлюємо, з яким пла-
стичним матеріалом маємо справу і як 

багато добра (а також і зла) 
ми можемо зробити тим, хто 
дивиться на нас і на наші ви-
бори.   

Звідки береться невіра? 
Говорячи про молодь, вар-

то також розглянути тему її 
присутності в Церкві. Просу-
вання секуляризації особли-
во чітко помітне саме серед 
молодших поколінь. При-
чин такої ситуації декілька, і 
це тема окремого, докладно-
го аналізу, але тут варто звер-
нути увагу на аспект, який 
з’являвся в цьому тексті кіль-
ка разів. Невіра молоді похо-
дить із невіри дорослих. Брак 
справжніх стосунків із Хри-
стом, що часто поєднується 
з поверховою релігійністю 
напоказ, дуже успішно від-
вертає молодь від Церкви. 
Не дарма говорять про «віру 

батьків». Найкращі катехити чи свя-
щенники небагато зможуть зробити, 
якщо в сім’ях не буде відповідного 
для мудрого зростання у вірі середо-
вища. Отець Войцех Сурувка в своєму 
інтерв’ю 26 травня 2021 р. говорив, зо-
крема, про те, що молодь завжди пе-
ревіряла, чи цінності, про які ми гово-
римо і в які віримо, для нас справжні. 
Можливо, сумніватися в цінностях не 
те ж саме, що їх відкинути. Це радше 
повідомлення нам, дорослим: «Я пе-
ревіряю». Якщо ми провалимо цей 
іспит, то не можемо претендувати на 
таку чи іншу поведінку тих, хто спо-
стерігає за нами. 

Нарікаючи на молодь, варто пам’я-
тати про те, що ми живемо у світі 
сполучених посудин: неможливо 
чесно оцінити поведінку молоді без 
аналітичного і критичного погляду на 
світ дорослих людей. 
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В день, коли міжнародна спіль-
нота в черговий раз відзначає 

Міжнародний день без покупок 
(англ. Buy Nothing Day), який цьо-
го року випадає в останню суботу 
листопада, мимоволі задаєшся пи-
танням: а як я, як християнин, та 
як той, хто покликаний оберігати 
створіння Боже та з любов’ю відно-
ситись до мені подібних, повинен 
ставитись до цього дня, коли тебе зі 
всіх сторін «насилують» рекламою 
та «бомбардують» смс-повідомлен-
нями про «шалені» знижки?

Не купувати в цей день взагалі нічо-
го? Насправді не є вже аж такою дуже 
великою проблемою, відмовитись раз 
у році від покупок, особливо це не-
складно тоді, коли в кишенях «віє ві-
тер», і більшість населення в чудесний 
спосіб доживає до чергової зарплати. 
Чи навпаки, скористатись цими зниж-
ками в цей день, щоби заощадити для 
сімейного бюджету? Питання дуже не 
просте, бо під тиском реклами існує 
великий ризик все рівно залишитись 
обманутими: бо можемо тішитись, 
що ми попали на «великі знижки», 
але принести додому речі, без яких 
ми обходились і ще можемо обійтись. 
Тому питання заощадження за таких 
обставин залишається відкритим та 
дискусійним.

Мабуть не важко відмовитись від чо-
гось на один день чи у випадку посту 
на якийсь конкретний відрізок часу, 
знаючи, що після цього повернешся 
до звичного способу життя. Але чи та-
кий підхід насправді може щось зміни-
ти? Скоріш за все це нічого не дасть, і 
будь-яка одноразова акція приречена 
на фіаско та не дасть бажаного резуль-
тату, якщо не матиме за мету викли-
кати «переворот» мислення у головах 
сучасної людини.

Так виглядає, що для того, щоб кра-
ще зрозуміти доцільність встановлен-
ня дня без покупок, який з 1992 року 
покликаний загострити увагу суспіль-
ства на темі надмірного споживацтва, 
вистачає взяти до уваги слова ініціато-
ра та засновника цього дня Теда Дей-
ва, який переконаний, що «реклама 
обманює, коли обіцяє, що ми станемо 
щасливішими, якщо придбаємо біль-
ше речей». Правдивих намірів пана 
Дейва, фахового рекламіста, цебто 
людини, яка в житті живе з реклами, 
ніхто до кінця так знати і не буде, хоча 
в когось і можуть закрастися певні, не-
безпідставні підозри, – чи бува часом 
це не є черговим трюком реклами – 
підсилити апетити в часі розпродаж.

Розмірковуючи над темою надмірно-
го споживання, не можна залишити 
поза увагою деякі дані ООН, згідно з 

якими 86% приватних покупок здійс-
нюють лише 20% жителів розвинених 
країн, в той час як 20% найбідніших 
жителів землі купують менше 1%. Хто 
би що не говорив, а ці дані недвознач-
но сигналізують про те, що в сучасно-
му світі встановлення справедливості, 
мирного співіснування та гармонійних 
відносин – насправді не є тими автен-
тичними пріоритетами, на основі яких 
слід будувати суспільні відносини, вра-
ховуючи права усіх без винятку учас-
ників життєвої мандрівки.

Церква, яка від початків свого засну-
вання стоїть на сторожі гідності людсь-
кого життя та охорони цілого створін-
ня Божого, не може бути байдужою та 
мовчати, в той час, коли споживаць-
кий спосіб мислення безжалісно та на-
хабно витісняє справжні християнські 
та загальнолюдські цінності з усіх сфер 
життя та діяльності сучасної людини, 
обманюючи її позірним щастям. Лю-
дина третього тисячоліття, навіть не 
усвідомлюючи того, все більше й біль-
ше стає об’єктом різних маніпуляцій і 
розглядається виключно через призму 
«мати», платячи за це високу ціну – 
втрата благодатного спокою, хроніч-
не незадоволення, прояви депресії та 
агресії. В той час, коли споживацьке 
суспільство зазіхає на найдорожче, що 
є в людини – на образ та подобу Божу, 
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Порадня
чинячи її рабом різних створених нею 
ж речей, Церква просто є зобов’яза-
ною використовувати кожну добру на-
году для того, щоб допомогти постмо-
дерній людині зрозуміти її місце серед 
створіння Божого.

Оскільки цьогорічний день без поку-
пок припадає на початок різдвяного 
посту, цей день є немовби підказкою 
Провидіння, через яке Бог закликає 
усіх вірних серйозно призадумати-
ся над нашим повсякденним стилем 
життя та заохочує до детального іспи-
ту сумління щодо нашого ставлення 
до створених речей. Не дивлячись на 
складну соціально-економічну ситу-
ацію в країні, вірус споживацтва, на 
превеликий жаль, інфікував також і 
спосіб думання у тому числі і християн 
та духовенства.

Вітрини магазинів, прилавки супер-
маркетів та настирлива реклама почи-
нають усім без винятку наполегливо 
нагадувати про те, що скоро Різдво, і 
для того, щоб відчувати радість та бути 
щасливими до нього слід «належно» 
підготуватись. При цьому слід однак 
пам’ятати, що кожного з нас намага-
ються нахабно обманути, нав’язуючи 
нам комерціалізовану версію різдвя-
них свят. Міжнародний день без по-
купок цього року може стати цією 
чудовою нагодою для усіх членів Мі-

стичного Тіла Христового, щоб сказати 
радикальне «ні» ненаситному бажан-
ню мати та володіти, а новим стилем 
життя дати відсіч духу споживацтва, 
який з подвійною силою намагається 
полонити усіх тих, хто пустився у від-
повідальну мандрівку під назвою «різ-
двяний піст».

Сучасний світ, як би він цього не запе-
речував, насправді потребує конкрет-
них свідчень того, як прожити життя 
так, щоб кожен наш жест, кожен наш 
крок і вчинок виявляв любов до Бога, 
до ближнього і до створеного у Христі 
світу. І цього свідчення сучасна люди-
на, яка виснажена постійним обма-
ном, несправедливістю та подвійними 
стандартами очікує найперше від хри-
стиян. Але чи Церква зможе виконати 
свою місію і справді ефективно прого-
лошувати Добру Новину в сучасному 
світі, у великій мірі залежатиме від 
того, як кожен окремий християнин 
у своєму житті ставитиметься до ма-
теріальних речей. Так виглядає, що до 
тих пір, допоки вірні різних Церков, а 
особливо ті, які вважають себе ще не-
віруючими, продовжуватимуть бачи-
ти в духовенстві та практикуючих хри-
стиянах лише тих, чиє життя мало чим 
відрізняється від усіх, хто поза ком-
фортним життям та легкою наживою 
нічого не бачить і на кого зневірений 

народ дивиться з презирством і не-
довірою, доти не бачити нам ні ефек-
тивної розбудови Батьківщини, ні, тим 
більше, переконливого проповідуван-
ня Слова Божого про Царство небесне 
вже «тут і тепер».

Тож чи купувати щось в цей день чи 
ні, –  особисте питання кожного. Од-
нак для того, щоби скріпити нашу ду-
ховну імунну систему, яка буде здатна 
протистояти проти різних духовних 
«вірусів», в тому числі даватиме відсіч 
«вірусу споживацтва», слід не боятись 
постити.

Ті, хто ще сумніваються чи потріб-
но постити чи ні, можуть зробити та-
кий собі «духовний експеримент» та 
з великою відповідальністю, як цього 
вчить Церква, провести благодатний 
час посту, попросивши на це діло че-
рез священників в Господа благосло-
вення. А ефект посту обов’язково буде 
та зможе здивувати навіть найбільших 
скептиків. Окрім того, що наше тіло 
почне виглядати дещо привабливі-
ше, окремим бонусом ще обов’язково 
буде скріплена воля та світлий розум, 
а джекпотом для кожного, хто по-
стить буде те, що Господь дасть нам 
здатність бачити все навколо так, як це 
бачить Він, очима повними любові та 
милосердя.
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Зі сторінок історії УГКЦ

Будь-яка душпастирська діяль-
ність греко-католицьких свя-

щенників після Львівського псев-
дособору вважалася незаконною. 
Священники, монахи й монахині 
були піддані репресіям.

Зокрема, за «контрреволюційну 
діяльність» та «зраду Батьківщини» 
митрополита Йосифа Сліпого було 
засуджено до восьми років виправ-
но-трудових таборів та трьох років 
позбавлення громадянських прав, єпи-
скопа Никиту Будку — до п’яти років 
ув’язнення та трьох років позбавлення 
громадянських прав, єпископа Ми-
колая Чарнецького — до п’яти років 
ув’язнення та трьох років позбавлен-
ня громадянських прав, єпископа Іва-
на Лятишевського — до десяти років. 
Єпископ Григорій Хомишин помер у 
київській тюрмі ще перед процесом 
28 грудня 1945 року. У таборі «Чапаїв-
ка-Віта» під Києвом 17 грудня 1947 
року помер і Перемишльський єпи-
скоп Йосафат Коциловський. 1 жовтня 
1949 року на засланні в Караганді (Ка-
захстан) загинув генеральний вікарій 
Львівської архієпархії єпископ Ни-
кита Будка. 12 листопада 1950-го біля 
Воркути — Перемишльський єпи-
скоп-помічник Григорій Лакота.

Незважаючи на те, що «видима» 
структура УГКЦ була зруйнована 

арештами єпископату, Церкві вдало-
ся в умовах переслідувань і глибокого 
підпілля зберегти неперервну тяглість 
єпископського служіння. Єпископські 
хіротонії здійснювалися таємно під-
пільними владиками. З 1945-го по 1989 
рік в умовах суворої таємності хіро-
тонію отримали 15 підпільних єписко-
пів.

Тільки протягом 1945–1946 років 
органи держбезпеки заарештували 
понад 800 греко-католицьких душпа-
стирів з терміном засудження від 10 до 
25 років. Географія тюремного ув’яз-
нення духовенства, чернецтва та ми-
рян була широка: Мордовська АРСР 
(Дубровлаг), Комі АРСР (Воркутлаг, 
Речлаг, Інтлаг, Мінлаг), Казахстан 
(Карлаг, Степлаг), Сибір (Норильлаг, 
Озерлаг), далекий Схід (Берлаг, Ко-
лимлаг) тощо. На спецпоселення після 
відбуття в’язничного терміну висила-
ли в Красноярський край, Читинську 
область, Хабаровський край.

Атеїстична держава не спромоглася, 
однак, зламати дух опору. Незважаю-
чи на нестерпні фізичні та моральні 
умови радянських таборів і складні 
умови життя на засланні, греко-като-
лицьке духовенство використовувало 
всілякі можливості, щоб сповняти своє 
душпастирське покликання. У місцях 
позбавлення волі та на поселеннях 

відбувалися служби Божі, молебні, 
уділялися Святі Таїнства. Священни-
ки хрестили дітей, вінчали на спецпо-
селеннях молодят, причому не лише 
українців. У таборах відбувалися навіть 
священичі рукоположення.

У Галичині продовжувалося церков-
не життя в підпіллі — зокрема завдя-
ки активності єпископів, священників, 
чернецтва та вірних, котрі поверну-
лися з таборів та заслань. Таємні Бо-
гослужіння відбувались у приватних 
будинках, у відпустових місцях, біля 
закритих церков. Підпільні Літургії 
проходили переважно вночі за за-
чиненими дверима при зашторених 
вікнах. Кількість вірних на таких Бо-
гослужіннях налічувала від кількох 
осіб до кількох десятків. Перед Літур-
гією відбувалася сповідь. Священник 
надівав переважно лише єпитрахиль, 
яку в разі облави легше було зняти й 
сховати. З причин безпеки священни-
ки не завжди носили з собою церковну 
утвар.
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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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