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КОЖНЕ БОГОРОДИЧНЕ СВЯТО – ЦЕ НАШЕ СВЯТО!

Якось по-особливому відчу-
вається кожне велике релігій-

не свято, скажімо, Різдво Христове, 
Преображення Господнє чи Пасха. 
Всі вони приносять радість, відпо-
чинок, додають привід задуматися 
над власною душею, над тим, що й 
справді вічне та безсумнівно важ-
ливе. Однак, нещодавно я зрозумів, 
що ще по-іншому, якось по-домаш-
ньому відчувається кожне Богоро-
дичне свято. Молячись Літургію чи 
готуючи проповідь, усвідомлюєш, 
що ти вже знаходишся деінде, тіль-
ки не там, де перебуваєш фізично. 
Хтозна, а може це наша Матір ось 
так просто запрошує нас до себе в 
гості, бо кожне Її свято перш за все, 
для нас.

Пресвята Діва Марія є та, Яка ніко-
ли в історії спасіння не акцентує на 
собі. Подивімося на будь-яку ікону, 
де вона тримає на руках Ісуса. Її рука 
та все єство постійно вказує на Нього, 
як на єдине джерело спасіння. Марія 
є та, Яка вже від свого зачаття і аж 
до смерті старалася сповнити Божу 
волю, шукала за нею. «Ось я Господ-
ня слугиня» (Лк. 1, 38) є неначе кре-
до Її життя, ісповідь Її віри. Так Вона 
каже Гавриїлу в часі благовіщення; 
так Вона каже Симеону в епізоді Стрі-

тення, коли той пророчить їй «мечі 
болю»; врешті так Вона каже під хре-
стом, коли Господь довіряє Їй стати 
матір’ю людського роду. 

Марія – близька до кожного 
Про Богородицю можемо багато 

говорити, роздумувати, проповідува-
ти, але ця Її неймовірна близькість до 
кожної людини викликає тільки щи-
рий подив. Зауважмо, в будь-якому 
місці свого об’явлення: чи то Люрд, 
Фатіма, а чи Гваделупа, – Вона постає 
як місцева дівчина, розмовляє про-
стою та зрозумілою мовою до своїх 
візіонерів, тим самим виявляючи 
свою близькість. Пригадую, колись 
я часто думав: а як то Марія, а навіть 
будь-який святий розуміє мою мову, 
адже вони у своїй більшості не гово-
рили українською? Очевидно, молит-
ва серця – це універсальна мова, якою 
розмовляє Господь, якою розмовля-
ють святі. І саме Пресвята Богороди-
ця у своїх об’явленнях це дуже гарно 
підкреслює. 

Марія – друга Єва
Часто Церква називає Марію дру-

гою Євою, адже на відміну від ста-
розавітної праматері, Богородиця 
не прагне бути «як Бог» (пор. Бут. 3, 
1-5). Тому, як пише наш Катехизм: 
«Церква з особливою любов’ю вша-

новує Преблагословенну Богородицю 
і Приснодіву Марію, яка нерозривно 
поєднана зі спасенним ділом її Сина» 
(576). Направду бідна та Церква, яка 
не в змозі визнати ролі Діви Марії в 
нашому спасінні, адже вона відмов-
ляється від матері. З історії спасіння 
ми знаємо, що Єва – матір всіх жи-
вих – втратила свій шанс на правди-
ве материнство, а народжені від неї 
повинні тепер «в поті лиця свого їсти 
хліб свій» (пор. Бут. 3, 19). Водночас 
Пресвята Богородиця не думає про 
велике, не думає, що Їй буде за те, 
що Вона сказала Гавриїлові «Так». Ні! 
Вона скромно проходить через весь 
Новий Завіт, залишаючи нам кілька 
своїх фраз. Гадаю, діалог Єви та спо-
кусника містить більше слів, ніж їх 
сказала в Біблії Марія, але ці слова 
мають для всього людства куди біль-
шу цінність, бо ж перші – призвели 
до смерті, а слова Богородиці – дару-
ють воскресіння.

Бути в Материнському домі
Кожен добре знає, що мама – це та 

особа, котра постійно перебуває в 
очікуванні. Молода мама очікує на-
родження своєї дитини, піклується 
про неї, відправляє в школу, в універ-
ситет та чекає, коли ж те її чадо прий-
де; згодом старша мама чекає, коли в 
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 її дитини буде час, щоби її провідати. 
І так аж до смерті. Також кожен може 
засвідчити, що ніколи не повертався 
із материнського дому з «порожніми 
руками», адже мама постійно щось 
старається покласти до сумки. І на-
віть, якщо ти священник, як, напри-
клад, я, чи депутат, – мама все одно 
знайде спосіб дати щось свіженьке та 
по-домашньому особливе. Так само 
і наша Небесна Матір. Хто б до Неї 
не прийшов зі своїми труднощами, 
болями, розчаруваннями, кожен, хто 
бажає відвідати Її, привітати з Її свя-
том – завжди повернеться обдарова-

ним. А де проживає Марія? Відповідь 
більш ніж проста: там, де Її Боже-
ственний Син – у святому храмі. Саме 
тому кожне Богородичне свято – це 
ще одна можливість прийти нарешті 
до дому нашої Матері, побути з Нею 
та повернутися з доброю торбиною 
чогось справді по-домашньому особ-
ливого. Молімося сьогодні до нашої 
Небесної Матері, просячи заступ-
ництва та ласки. Подібно як Вона, 
завжди відповідаймо нашому Отцеві 
своє «Так». Подякуймо в це особливе 
для нашого народу свято – Покрови 
Божої Матері – за Її любов до нашого 

народу, до нашої землі та до кожно-
го зокрема. Адже це свято – черговий 
доказ того, що Вона піклується про 
нас, що ми важливі для Неї, що кожне 
Її свято – це й наш день також.

ЩО ТАКЕ «ГОДИНА ЛАСК»?

Година Ласк Непорочно Зача-
тої Пречистої Діви Марії” — 

цілеві молитви і розважання це 
запалений смолоскип, який огріва-
тиме серця вірних шанува льників 
Матері Божої Містичної Троянди.

Пречиста Діва 11 разів являлася се-
стрі кармелітці Пєріні і в одній із 
Своїх появ лагід ним та люблячим го-
лосом промовила:

„Я — Непорочне Зачаття, Мати усіх 
ласк і Мати Мого Улюбленого Сина 
Ісуса. Моїм бажан ням є, щоб кожного 
року 8 грудня(22 – за старим стилем) 
опівдні була відбута Година Ласк. Ба-
гато духовних благодатей і фізичних 
благословень отрима ють ті, які безпе-
рервно будуть молитися цієї години”. 
Троянда є знаком любові, а Марія 
називається трояндою через любов, 
якою її Серце палало завжди до Го-

спода Бога і до нас.
Людська природа в Ісусі Христі з’єд-

нана з Божою при родою в одній тіль-
ки особі — Особі Предвічного Слова.

Отже, Се рце Ісуса є Серцем Бога і як 
таке заслуговує на честь і шану.

На думку Церкви, якщо шануємо 
знаряддя мук Відкупителя тому, що 
тільки доткнулися Його Тіла, то на-
скільки більше ми по винні вшанову-
вати саме Його Серце Серце, з’єднане 
з Особою Бо жого Слова. Св. Церк-
ва проголошує і підтримує цю по-
божність.

Тож нехай година молитов роздумів 
про Ісусові стра ждання та про ніж-
ну материнську любов Матері Божої 
Містичної Троянди запалює нас до 
Любови Ісуса і Марії та до молитов за 
Церкву і наш народ.

У церковці міста Монтіхіарі (Італія) 
від 24 листопада до 8 грудня 1947 
року одинадцять разів появлялася 
Пречиста Діва Марія сестрі-монахині 
Пєріні.

Під час цих об’явлень Пресвята Бо-
городиця сказала, що хоче бути знана 
у світі як «Містична Рожа», а також 
запевнила, що випросила у Свого 
Сина Ісуса Христа, щоб кожного року 
8 грудня з 12 – 13 години була Година 
ласк.

Марія пообіцяла, що багато духов-
них ласк і фізичних благословень та 
оздоровлень одержать ті, які безпе-
рервно будуть молитися цієї годи-
ни. «Мій Божественний Син покаже 
стільки Свого безмірного Милосер-

дя, скільки люди будуть молитися 
і просити. Під час цієї Години ласк 
найбільш затверділі грішники будуть 
торкнені ласками від Бога». Мати 
Божа пообіцяла, що навіть немож-
ливі випадки будуть вислухані, якщо 
на те буде Воля Отця Небесного.

Молитва має тривати 8 грудня з 12 до 
13 години без перерви чи відволікан-
ня. В цей час не треба відповідати на 
телефонні дзвінки і не відчиняти две-
рей, бо це – перешкода молитві. Ці 
справи можуть почекати. Віддаймо 
хоч одну годину Господові, не зважаю-
чи на наші клопоти, а доручімо їх всіх 
Йому у молитві. У цю годину можна 
випросити все для себе, для родини, 
для України і для цілого світу.

На початок треба помолитися 3 рази 
50-й псалом «Помилуй мене, Боже» із 
розпростертими угору руками як по-
кута і винагородження, а решту часу 
можна молитися Вервицю чи інші 
молитви. Обов’язково випрошувати 
ласк для себе, своєї родини, парафії, 
держави і для всього людства.

Це – особливий час, коли Господь 
хоче обдарувати нас, а через нашу мо-
литву і все людство потрібними ласка-
ми. Так багато людей чекає на нашу 
молитву. Скористаймо з цього часу, 
поможімо через молитву тим бідним 
душам, які ще не пізнали Божу лю-
бов і є далекі від Нього, наблизитись і 
бути з Ним навіки. У цю годину океан 
Божого Милосердя і ласк відкритий 
для кожного, хто буде просити.
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«НАШУ СВІДОМІСТЬ СТОЛІТТЯМИ ФОРМУВАЛИ СВОБОДА 
І ГІДНІСТЬ», – ГЛАВА УГКЦ ДО ДНЯ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

Двадцяте століття для Украї-
ни було не тільки століттям 

терору Радянської імперії, а й 
століттям спротиву українців цій 
системі. В усі найважчі періоди 
були люди, які не хотіли і не мог-
ли змиритися з тим, що забирають 
найважливіше – хліб, мову, віру, 
свободу, мрію про свою незалежну 
державу. Цей «фермент спротиву» 
проявився в українському суспіль-
стві і в нові часи – у революціях на 
Майдані, у війні з Росією. Чому нам 
так важко як лікувати глибокі рани 
минулого, так і дивитися у майбут-
нє – у програмі «Відкрита Церква», 
присвяченій річниці вшанування 
жертв Голодомору та Дню гідності 
і свободи, за участю Отця і Глави 
УГКЦ Блаженнішого Святослава 
і політв’язня радянських таборів, 
президента Асоціації психіатрів 
України Семена Глузмана.

Знати і прийняти своє минуле
Зламати внутрішній стержень, по-

сіяти страх, знищити опірність на-
силлю – ось методи і цілі терориста. 
Людство ще не оцінило і не усвідо-
мило масштабів масового терору і 

гуманітарної катастрофи, яка відбува-
лася на території колишнього Радян-
ського Союзу впродовж всього періо-
ду його існування. Україна і українці в 
першій половині ХХ століття пережи-
ли страшні часи масового знищення 
і зачисток – три голодомори, масові 
депортації із Західної України, забо-
рону УГКЦ. У 60-70-ті – пересліду-
вання за «буржуазний націоналізм» 
і «клєвєту на совєцкоє общєство». 
Тиск імперії продовжується донині – 
лише інструменти і методи трохи мо-
дифікувалися.

Травмована психіка продовжує 
травмувати саму себе: цей процес не 
завершується із закінченням зовніш-
нього акту насилля, а продовжується 
з незмінною інтенсивністю у внутріш-
ньому світі жертви. Це кажуть психо-
логи, які працюють з індивідуальною 
травмою. Те ж стосується травми ко-
лективної – надто такої тривалої, яку 
пережили українці.

Що робити українцям як нації, 
як лікувати цю глибоку історич-
ну травму, позбуватися комплексу 
меншовартості і жертви, повсякчас 
відчувати і шанувати людську та на-

ціональну гідність? Листопадові дати 
пам’яті спонукають говорити на теми 
минулого, розкривати його криваві 
сторінки, називати імена. Знати прав-
ду і говорити про неї – один із шляхів 
зцілення цих ран.

«Христос нас вчить: пізнайте прав-
ду – і вона визволить вас. За 30 років 
історична правда про Голодомор та 
інші речі не була відкрита, цей про-
цес тільки починається. Тепер маємо 
своєрідний період спроб «приглад-
жування» історичної пам’яті, пошуку 
нового міфу, який спрощує історичну 
правду», – каже Блаженніший Свя-
тослав.

Про «фермент спротиву»
Історичні факти свідчать: навіть у 

часи голодоморів українці, як могли, 
чинили спротив системі – і індивіду-
альний, і колективний. Були  масові 
повстання селян проти «совітів», і 
спротив окремих родин, і спроби до-
помоги діаспори з-за кордону, і звер-
нення єпископів УГКЦ до Ліги націй, 
і багато іншого. Ці акти спротиву з 
об’єктивних причин були прирече-
ними, але чи були вони даремними? 
Ні. Будь-який спротив злу ніколи не 
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є безплідним і даремним, тому що 
це обстоювання власної гідності, того, 
що людині дав Бог і чого ніхто забра-
ти не може.

Семен Глузман, який у 1972 році був 
засуджений на десять років таборів у 
Сибіру у зв’язку з його невідповідною 
побажанням «зверху» експертизою 
у справі генерала Петра Григоренка, 
згадує: у «брєжнєвських» таборах 70-х 
десь третина ув’язнених були диси-
дентами з України. Серед тих, кого він 
там зустрів і з ким був поруч у різні 
часи, – Василь Стус, Євген Сверстюк, 
Ігор Калинець, Іван Світличний, Лев-
ко Лук’яненко.

«У тих таборах 
були різні люди, з 
різними поглядами 
на багато речей, – 
каже правозахис-
ник. – Але ніколи – 
від «хрущовських» 
до «горбачовських» 
часів, не було жод-
ного білоруського 
дисидента, не було 
дисидент ів -кир -
гизів – перелік 
можна продовжи-
ти…Чому не було? 
Не знаю. Мене ко-
лись, коли Лука-
шенко уже був пре-
зидентом, спитав 
посол США: чому 
українці і білоруси, 
близькі народи, так 
відрізняються? Я не 
знав, що відповісти, 
але згадав цей факт 
про дисидентів – 
можливо, недосконале пояснення, 
але чесне. Для себе я назвав це «фер-
ментом спротиву», який або є, або 
його немає…»

Дією цього «ферменту» Семен Глуз-
ман частково пояснює і події новіт-
ньої історії в Україні – Помаранчеву 
революцію і Революцію гідності, коли 
українці повстали проти влади. Цей 
імпульс підняв українців на спротив 
російській окупації у 2014 році, поро-
дивши добровольчий і волонтерський 
рухи, давши поштовх реформуванню 
армії та іншим державо- і націєтвор-
чим процесам. Гібридна війна Росії – 

політична і пропагандистська зокре-
ма, знову і вкотре спрямована саме 
на це – будь-якими способами вбити 
внутрішню опірність України, вбити 
сенси, щоб знову затягти в болото без-
надії. На щастя, «фермент спротиву» 
в українців був і залишається потуж-
ним – і його потрібно підтримувати і 
посилювати. День гідності і свободи 
– саме для того, щоб нагадати, якими 
ми є і можемо бути.

Про вибір гідності
З приводу опірності українців Бла-

женніший Святослав пригадує цита-
ту, яку йому колись зачитав Віктор 

Ющенко, – висловлювання царя Пе-
тра І про українців. Мовляв, українці 
– як бджоли: можуть принести багато 
меду імперії, багато воску для імпер-
ської свічі, але як тільки забираєш у 
них свободу – витягають своє жало і 
будуть битися до останнього.

«Не знаю, звідки у пана президента 
була ця цитата, але вона правдиво 
показує: нашу свідомість століттями 
формували свобода і її усвідомлення, 
гідність. Ми за це страждаємо і боре-
мося донині», – підкреслює Блажен-
ніший Святослав.

У цьому сенсі важливі саме особисті 

досвіди і пережиття, особисті транс-
формації і усвідомлення цінностей. 
Лише накопичення цих індивідуаль-
них змін і самоусвідомлень ведуть до 
колективних змін, змін у суспільстві. 
Так, це процес, часто болючий, який 
потребує часу, зусиль, праці і бажан-
ня, але це єдиний напрямок на цьому 
шляху.

Блаженніший Святослав каже про 
певний взаємопов’язаний алгоритм: 
пам’ять дає відчуття гідності, яка дає 
силу і мудрість робити вибір, що укрі-
плює гідність: «Коли я пам’ятаю щось 
чи когось – це мій акт, мій вчинок, мій 

внутрішній процес. 
Ті, кого ми згадує-
мо, вже пройшли 
свою дорогу, і коли 
ми про них пам’я-
таємо – відчуває-
мо свою гідність. 
Очевидно, щоб це 
відчуття було пра-
вильним, потрібно 
себе пізнати: само-
пізнання і самоо-
цінка – дуже важ-
ливі речі, передусім 
для нас самих. Коли 
говоримо про події 
Революції гідності 
– то це щось, що 
мене, кожного з 
нас, заторкнуло, я 
це пережив, це і 
про мене. Коли пе-
ред очима постає 
явне зло, ти мусиш 
обирати – прийня-
ти його чи відкину-
ти. У 2013 році пе-

ред нашими очима постало явне зло 
– відродження тоталітаризму, який 
для нас означав кінець гідності. І ми, 
українське суспільство, спонтанно 
сказали: ні, і зробили свій вибір, який 
дуже важливим для нашої гідності 
сьогодні. Тому, поминаючи Героїв 
Небесної сотні, переживаючи День 
гідності і свободи, маємо шанс става-
ти хоч трішечки гіднішими і вільни-
ми. Коли згадую, який дух усі ці роки 
в ці дні пам’яті панує на Інститутсь-
кій, завжди відчуваю: ми справді – гід-
ний і вільний народ».
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Голос Церкви

ПАПА: КРИЗА – ЦЕ ЧАСТИНА ІСТОРІЇ СПАСІННЯ, 
ЧАСТИНА ЖИТТЯ, І ТАКОЖ СІМ’Ї
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У суботу, 6 листопада 2021 р., 
Папа Франциск прийняв на 

аудієнції представників асоціації 
«Retrouvaille» (з франц. Возз’єднан-
ня), що допомагає подружжям, які 
переживають кризу стосунків.

Зцілені рани як дар для себе са-
мих та для інших

Звертаючись до учасників аудієнції, 
Святіший Отець запросив їх замисли-
тися над поняттям кризи, що у випад-
ку подружжя є нагодою для того, щоб 
покращити стосунки. Криза, як заува-
жив Папа, породжує рани, але не по-
трібно боятися криз, бо вони допома-
гають нам зростати. Те, чого потрібно 
уникати, як пояснив Папа, це кон-
флікти, які закривають серце. Завдя-
ки власним зціленим ранам подружні 
пари асоціації «Retrouvaille» допома-
гають іншим зраненим парам.

«Це ваш дар, досвід, який ви пере-
жили, і використовуєте на служіння 
іншим, – підкреслив він. – Щиро дя-
кую вам за це. Це цінний дар як на 
особистому, так і на церковному рівні. 
Сьогодні є велика потреба в людях, 
у подружжях, здатних свідчити, що 
криза не є прокляттям, а складовою 

частиною шляху, вона є нагодою».
Воскреслий Христос, Який співчу-

ває
Єпископ Риму зазначив, що 

поєднання в духовності асоціації 
«Retrouvaille» Христової притчі про 
Доброго Самарянина та євангельсь-
кої розповіді про воскреслого Хри-
ста, Який показує своїм учням рани, 
вказує на те, що в постаті Доброго Са-
марянина можна розпізнати Христа, 
як на це вказували вже Отці Церкви. 
Духовність асоціації «Retrouvaille» 
допомагає зрозуміти, що в Доброму 
Самарянинові бачимо воскреслого 
Христа, Який зберігає у своєму про-
славленому тілі рани, і саме тому Він 
здатний співчувати зраненій людині.

Супроводжувати означає перебу-
вати з тими, що в кризі

Ще одне слово, на яке Папа звернув 
увагу у своїй промові, – це «супровод-
жувати», що стало одним із ключовим 
під час синодального процесу 2014-
2015 років, присвяченого сім’ї. Завдан-
ня супроводжувати, як підкреслив 
він, належить не лише душпастирям, 
але й самим подружнім парам, подіб-
но до того, як це роблять подружжя 

асоціації «Retrouvaille».
Цього супроводу, за словами На-

ступника святого Петра, ми вчимося 
від воскреслого Христа, Який зустрів 
своїх учнів на дорозі до Емаусу: Він 
не наказує їм повертатися до Єруса-
лиму, а запрошує їх виговоритися, 
вислуховує і дивує їх, відкриваючи їм 
іншу перспективу: криза є частиною 
історії спасіння. Христос також зупи-
няється з ними, щоб розділити з ними 
поживу. «Супроводжувати, – наголо-
сив Папа, – означає “витратити час”, 
щоб перебувати поруч з кризовими 
ситуаціями. І часто це займає багато 
часу, потрібна терпеливість, пошана, 
потрібна відкритість».
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Роздуми

Триває Різдвяний піст. Піст ра-
дості, піст надії, піст очіку-

вання приходу у світ Сина Божого. 
Триває підготовка до свят. У селах 
ріжуть свині, м’ясники готують 
м’ясні смаколики. Магазини на-
повнюються новорічно-різдвяною 
тематикою, вивішуються гірлян-
ди, сніжок і т.д. Таким собі стар-
том для швидшого продажу стала 
«чорна п’ятниця», пропонуючи 
наче великі знижки на товари. По-
троху Св. Миколай скуповує пода-
рунки, про всяк випадок завчасно, 
щоб можливий «локдаун» йому не 
перешкодив. Все йде майже по пла-
ну… Але…

У гаморі закупів, одягань, прикра-
шань, святкувань ми можемо забути 
про одну деталь. Все це - тільки зов-
нішня оболонка Різдвяного періоду і 

вона аж ніяк не відповідає суті свята, 
до якого ми прямуємо – Різдва Ісуса 
Христа.

Один митець написав ікону. Так, 
так, саме написав, адже іконописці 
не малюють, а пишуть ікони, впи-
суючи за допомогою пензля певний 
зміст. Так от, один іконописець напи-
сав «ікону безликого Різдва».  Дивна 
та трохи відштовхуюча назва. На цій 
іконі-картині зображені дві постаті: 
жінка і дитина. Але ці постаті не ма-
ють очей, вух, рота, носа…, вони є без-
ликі, тобто без лиця. Тільки обриси, 
контури. Більшість дивлячись на це 
зображення здогадується, що це ма-
буть Вифлеємська подія народження 
Ісуса Христа. До того ж є сіно, зірка, 
яка осяює цих персонажів. Автор 
професійно поєднує кольори на цій 
картині, так що кожному вона подо-

бається. Вона задовольняє смаки всіх, 
і людей з нашої країни і з інших кон-
тинентів, людей різних віросповідань 
і навіть невіруючих. Кожен хотів би 
собі придбати цю картину і прикра-
сити нею офіс чи оселю. Дивно, але ж 
ця ікона безлика! Чому?!...

Дуже часто і наше Різдво є безлике. 
Ми гонимося за купівлею одягу, гір-
лянд, смаколиків. Це не є погано, це 
до певної міри є добре. Але ми може-
мо забути про головного персонажа 
цього періоду – Ісуса Христа, Бога, 
який прийняв людське тіло, щоб ми 
стали наче Бог, святими.

Це Він - лик цього свята, цього періо-
ду. Все інше тьмяніє на Його фоні. Він 
іменинник! Тож славімо Його! Про-
ведімо цей піст і це свято не просто як 
Різдво, але як Різдво Ісуса Христа!

БЕЗЛИКЕ РІЗДВО?
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Новини паломницького центру

Нічні чування називають 
всенічним бдінням, або ін-

шими словами – це молитва у той 
час, коли ми могли б спати. Древ-
ня традиція нічних чувань слідує 
євангельським словам самого Хри-
ста, який сказав: «Чувайте (пиль-
нуйте) й моліться, аби не ввійти у 
спокусу…» (Мр. 14:38).

У ніч з 29 на 30 жовтня в Центрі па-
ломника «Симеон Лукач», що в с. 
Старуня, Богородчанського району, 
відбулися традиційні нічні чування. 
На запрошення отця-пароха о. Ярос-
лава Середюка, цього разу чування 
провадив о. Василь Баглей – відомий 
священник з Тернопільщини, Папсь-
кий місіонер Тернопільсько-Зборівсь-
кої архиєпархії УГКЦ.

Максимально дотримуючись каран-
тинних вимог, участь у нічній моли-
товній програмі взяло кілька сотень 
вірних, які приїхали з різних куточків 
Прикарпаття, щоби пізнати особу 
Блаженного Симеона Лукача та про-
сити для себе і своїх рідних всіх необ-
хідних Божих ласк.

Нічні моління розпочалися з Вечір-
ньої, яку очолив віцеректор Духовної 
семінарії о. Тарас Путько. Після мо-
литви о. Василь Баглей виголосив пер-
шу реколекційну науку. Загалом свя-
щеннослужитель мав чотири цікаві та 
корисні науки на різні теми. Спершу 
вірні відкривали для себе особу св. 
Йосифа Обручника, рік якого триває 
в Католицькій Церкві. Опісля мали 

нагоду застановитися над темою мо-
литви за померлих, адже в перших 
числах листопада маємо звичай мо-
литися за всіх, хто вже перебуває у 
вічності.

За вже сталою традицією кожен 
молитовний блок програми чувань 
переривався на духовні науки та роз-
мови зі священниками. Кожен па-
ломник мав нагоду приступити до 
Святого Таїнства покаяння, оскільки 
для цього загалом були присутні 14 
священників! Після першої науки 
розпочався молебень до блаженного 
Симеона Лукача, а опісля вірні про-
сили в Господа дару здоров’я під час 
відповідних молитов та отримали 
благословення мощами блаженного.

Після чого розпочалася молитва на 
Хресній Дорозі. Вірні, спільно зі свя-
щенниками, пройшлися шляхом на 
гору, зупиняючись на стаціях, щоби 
роздумувати над страстями нашого 
Господа. На завершення цієї молитви 
о. Василь Балгей виголосив третю 
науку, в які розповів про важливість 
вміти нести свої щоденні хрести без 
нарікання, але з радістю.

Кульмінаційним моментом нічних 
молінь стала Божественна Літургія. Її 
очолив отець-місіонер Василь Баглей, 
спільно з присутніми священниками. 
Молитва відбувалася в богослужбовій 
каплиці Пресвятої Родини. Під час 
проповіді, о. Василь виголосив заклю-
чну науку. В ній він роздумував над 
особою Пречистої Діви Марії, адже 

місяць жовтень був присвячений саме 
молитві на вервиці до нашої Небесної 
Матері.

Варто також додати, що в часі ніч-
них чувань, відбулося представлення 
присутнім Ювілейного 10-го випу-
ску Вісника Центру паломника, який 
має назву «Слово Симеона». Це 24-ох 
сторінковий журнал, в якому окрім 
новин з Центру паломника, планів та 
анонсів, кожен також знайде цікаві та 
корисні роздуми, поради та тематич-
ні рубрики. Згідно задуму, видання 
має виходити щомісяця, щоби кожен 
прочанин міг взяти його із собою до-
дому та поповнити свою домашню 
бібліотеку.

Окрім того, о. Ярослав Середюк та-
кож представив фірмовий настінний 
Церковний календар формату А2, на 
якому зображені всі визначні місця 
нашого Центру паломника. Кален-
дар, вісник та ще багато всього цікаво-
го можна придбати в нашій Релігій-
ній крамниці.

Пригадуємо, що в Центрі палом-
ника «Симеон Лукач» щомісяця в 
ніч з 29 на 30 число відбуваються 
нічні чування. Тут також діє музей 
блаженного священномученика та 
підпільної УГКЦ. Також запрошує-
мо Вас щосереди та щоп‘ятниці на 
молитву Хресної Дороги в нашому 
Центрі паломника. Початок о 18:00 
год.
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В ЦЕНТРІ ПАЛОМНИКА «СИМЕОН ЛУКАЧ» 
ВІДБУЛИСЯ НІЧНІ МОЛИТОВНІ ЧУВАННЯ
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Актуально!

МИ РУХАЄМОСЬ ДО НАЙБІЛЬШОЇ 
КРИЗИ – ДО ЗНИКНЕННЯ ЛЮДСТВА
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У п’ятницю, 12 листопада, за-
вершиться міжнародний 

екологічний саміт (COP26), який 
проходить у Шотландському місті 
Глазго. На ньому два тижні 120 
світових лідерів обговорюють гло-
бальне потепління і дії для бороть-
би з ним.

Що таке COP26?
Кліматична конференція ООН впер-

ше офіційно пройшла у 1995 році 
на виконання Конвенції ООН щодо 
змін клімату. Відтоді світові лідери та 
представники різних залучених ор-
ганізацій зустрічаються щороку, аби 
обговорити кроки для протидії гло-
бального потепління. 

У 2015 році учасники підписали ві-
дому Паризьку угоду щодо регулю-
вання заходів зі зменшення викидів 
діоксиду вуглецю з 2020 р. Україна 
також є однією зі сторін, що взяла на 
себе цілий ряд зобов’язань.

Саміт під звуки протестів 
Цьогорічна робота саміту у стінах 

супроводжувалася протестами на ву-
лицях. Багато молодих людей вимага-
ли від «великих світу цього» негайних 
і конкретних рішень щодо захисту 
планети, звинувачуючи їх у тому, що 
саміт несе лише теоретичний харак-

тер. І насправді робота саміту розпо-
чалася з дуже гучної, підписаної по-
над сотнею країн декларації, яка має 
на меті зупинити масову вирубку лісів 
до 2030 року. Проте ця декларація не 
має міжнародної законної сили та не 
передбачає санкцій для тих, хто її не 
виконуватиме.

Невиконані обіцянки
Навіть прем’єр-міністр Великобри-

танії Борис Джонсон висловив побо-
ювання щодо провалу COP26. Так, 
звичайно, декларація про вирубку 
лісів дала гарний початок та надію на 
інші позитивні рішення, але вже на 
початку минулого тижня щодо того, 
що стосується досягнення цілі нульо-
вих викидів, прем’єр-міністр Індії На-
рендра Моді оголосив, що його країна 
досягне цього не швидше 2070 року. 
Вкрай поза планом… Адже 2050-й 
рік, на який сподівалися в Глазго, був 
уже частково підтверджений мину-
лого місяця і на «Великій двадцятці» 
у Римі словами «протягом або при-
близно в середині століття». Однак до 
найбільших розчарувань та нових по-
боювань схиляють також і попередні 
щорічні зустрічі країн, які ратифіку-
вали Рамкову конвенцію ООН про 
зміну клімату. Досить згадати COP4 в 

Буенос-Айресі в 1998 році, коли США 
підписали Кіотський протокол про 
обмеження викидів в атмосферу пар-
никових газів, який потім жалюгідно 
зазнав краху в наступні роки. Анало-
гічно і  COP25 в Мадриді в 2019 році, 
який також вважався проміжним і 
закінчився нічим…

Апеляція Папи
Виступаючи 2 листопада в Глазго, 

Держсекретар Ватикану кардинал 
П’єтро Паролін зачитав послання 
Папи Франциска, адресоване прези-
денту COP26 Алоку Шармі та учас-
никам кліматичного саміту. Те, що 
стоїть перед світовими лідерами, є 
далекосяжним викликом, який також 
посилюється пандемією, яка вразила 
людство. І якщо Covid-19, стверджує 
Папа, дав нам зрозуміти, що ми змо-
жемо вийти з нього лише за умови 
«поглибленої та міцної співпраці між 
усіма народами світу», боротьба зі 
зміною клімату також вимагає зла-
годжених та відповідальних дій: діяти 
терміново, сміливо та відповідально, 
пам’ятаючи про те, що молоді люди 
не матимуть іншої планети, аніж та, 
яку ми їм залишимо. Це момент на-
шого рішення, яке дає їм підстави для 
впевненості в завтрашньому дні.
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Актуально!
Папа також нагадав про так званий 

«екологічний борг», який багатші 
країни мають перед бідними, і про 
зовнішній борг, який гальмує розви-
ток бідніших країн. Це питання варто 
вирішити, «обмеживши споживання 
невідновлювальної енергії та надаючи 
ресурси найбільш потребуючим краї-
нам для підтримки політики та про-
грам сталого розвитку».

«У контексті CОР26 чітко вийшло на 
яв, що вже немає часу, щоб чекати; 
існує надто багато людських облич, 
які страждають від цієї кліматичної 
кризи», – наголосив Папа, що йдеть-
ся про кризу «прав дітей» і про те, 
що вже незабаром кількість мігрантів, 
пов’язаних зі змінами клімату, пере-
вищить тих, які пов’язані з конфлік-
тами.

Змінити економічну систему
Незважаючи на те, що чимало хто 

називає Глазго «провалом», надія 
помирає останньою! І сподіваємося, 
що в останні дні роботи саміту будуть 
прийняті більш кардинальні рішення. 
Так, наприклад, на COP21 Паризька 
угода була досягнута, коли програма 
вже мала закінчитися. Сподіваємося, 
що найбільш доброчесні країни змо-
жуть дати рішучий поштовх у цьому 
напрямку. Треба також сказати, що, 
безсумнівно, як громадянське суспіль-
ство, як християни, ми повинні про-
довжувати бути почутими, слідуючи 
вказівкам Папи та прислухаючись до 
крику Землі та бідних. 

Це надзвичайно складні операції, а 
рішення ООН вимагають одностай-
ності. Необхідно прислухатися до 
крику бідних, а також молодих лю-
дей, які мають право на здорову пла-
нету, як про це пише Папа Франциск 
в енцикліці «Laudato si». Проте для 
цього необхідна найбільше співпраця 
багатих країн! Адже ми не можемо 
просити Індію з низькою економікою 
першою відмовитися від вугілля, 
якщо вона викидає 6,6% CO2, тоді як 
економічно розвинуті США майже 
вдвічі більше – аж цілих 11%. Також 
потрібна сильна кооперація багатих 
країн для розповсюдження  екологіч-
но чистих технологій, ми не можемо 
вимагати жертв лише від найбідні-
ших країн. Тому хочеться очікувати, 
що США та ЄС очолить цей добро-
чесний процес, який дасть  відповіді 

та надії молодим поколінням.
Це неабияк стосується й Украї-

ни. Як часто те чи інше закордонне 
шкідливе виробництво, не маючи 
належних очисних споруд,  знаходи-
ло прихисток в бідній Україні, бо в 
своїй країні їм давно вже заборони-
ли забруднювати довкілля…  Крім 
того, попри мораторії, у нас і надалі 
йде масова вирубка лісів, які тим чи 
іншим чином нерідко чи радше регу-
лярно таки потрапляють за кордон! 
Таке вже економічне правило: якщо є 
попит, то знайдеться і пропозиція…

На жаль, для більшості українців пи-
тання кліматичних змін не є в пріори-
теті. Проте вже зараз ми бачимо на-
слідки – паводки, посухи, пилові бурі, 
втрату чорноземів. Усе це відчутно 
вдарить по нас, якщо ігнорувати про-
блему. Тим часом в Україні найбільші 
забруднювачі довкілля продовжують 
працювати на застарілих потужно-
стях, викидаючи тонни шкідливих ре-
човин та СО2, а закони щодо модерні-
зації цих підприємств та підвищення 
їх відповідальності успішно блокує 
промислове лобі. Так, наприклад, 
Бурштинська ТЕС є найбруднішою 
електростанцією Європи, а Украї-
на викидає отруйний пил із вмістом 
важких металів більше, ніж всі краї-
ни ЄС, Туреччина та Західні Балкани 
разом узяті. Україна перебуває серед 
найбрудніших країн Європи та вхо-
дить до десятки з найвищими по-
казниками смертності від хвороб, які 
провокує забруднене довкілля. Та все 
ж у рамках екологічного саміту Украї-
на заявила, що прагне скоротити ви-
киди парникових газів на 65% у 2030 
році від рівня 
1990 року і щоб 
досягнути цьо-
го, сподівається 
отримати інве-
стиції на 102 мі-
льярди євро.

Людство спри-
чиняє власне ви-
мирання

Якщо люд-
ство нічого не 
зробить, щоб 
змінити спосіб 
життя, зокрема 
в промисловості 

й особливо в енергетиці, то наслідки 
будуть катастрофічними. Щоб при-
вернути увагу світової громадськості 
до цих проблем, Організація об’єд-
наних націй нещодавно опублікувала 
неординарний відеоролик виступу 
з трибуни ООН динозавра на ім’я 
Френкі, який закликав людей у всьо-
му світі почати боротися з викидами 
парникових газів та бідністю, які мо-
жуть спричинити зникнення людства.

«Послухайте, люди. Я знаю трохи 
про те, що таке вимирання. Дозволь-
те мені дещо сказати. Вимирання – це 
дуже погано. А спричинити власне 
вимирання – це найдурніше, що я 
коли-небудь чув», – сказав динозавр 
Френкі.

Сподіваємося, що «великі світу цьо-
го» таки зуміють прийти до спільного 
знаменника та винайти такий інстру-
мент, який би зобов’язував усі країни 
без винятку виконувати екологічні 
домовленості. Адже Земля у нас одна, 
вона не має національності, стражда-
ють від забруднення довкілля як бідні, 
так і багаті. 

А ми, пересічні громадяни, навіть 
якщо і не завжди маємо можливість 
та інструмент впливати на глобальні 
зміни, то все ж і на нашому рівні чи-
мало можна зробити. Інколи достат-
ньо, щоб у наших населених пунктах 
ми не палили листя та суху траву, не 
засмічували довкілля пластиком та 
іншими токсичними відходами. Про-
сто скажімо «ні» екологічним гріхам 
і земля віддячить нам сторицею! В 
протилежному випадку ми рухає-
мось до найбільшої кризи – до зник-
нення людства. 
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Нещодавно гостем редакції 
«Нової Зорі» був німецький 

журналіст. Він цікавився темати-
кою наших статей: про що пише-
мо, на чому акцентуємо нашу ува-
гу. Іноземний гість одразу звернув 
увагу на те, що ми мало приділяє-
мо уваги темі епідемії коронавіру-
су. Це справді так. Однак справа в 
тому, що останнім часом у нашій 
країні на цю тему говорять всі: по-
чинаючи від політиків, провідних 
ЗМІ, закінчуючи людьми на зупин-
ках. У всіх на устах одна тема. І її 
постійне обговорення часто-густо 
людьми, далекими від медицини, 
насправді не вирішує проблем 
пандемії, а радше нагнітає страх, 
тривогу, а також недовіру.

Сьогодні я б хотіла роздумати над 
іншою епідемією, яка останнім часом 
непомітно шириться нашою країною: 
це епідемія бездуховності. На ці роз-
думи мене наштовхнули два факти, 
які нещодавно трапились в Україні. 
Коротко опишу кожен з них.

Напевне, ви чули про те, як у місті 
Бровари Київської області відправи-
ли на макулатуру велику кількість 
розрізаних навпіл примірників Біблії 
в українському перекладі. Про це 
у себе на фейсбук сторінці написав 

власник пункту прийому макулатури 
Леонід Черепейник. «Будь ласка, май-
те совість… Я все розумію: бідні люди, 
нам потрібні гроші, але не таким чи-
ном! Коли принесли порізані Біблії, 
Слово Боже, моє серце не витрима-
ло», – розповів підприємець.

Блаженніший Святослав прокомен-
тував цей вчинок невідомого «поша-
новувача» Святого Письма так: «Якщо 
ми з вами викинемо зі свого життя 
Боже слово – живого Господа, Який є 
поруч нас, Його мудрість, всяке наше 
зусилля, всяка наша ловитва буде без-
плідною. Ми будемо трудитися, як ті 
рибалки, день і ніч, але нічого не впій-
маємо».

Мені хотілося б думати, що хтось 
ненароком пошкодив Святе Письмо. 
Можливо, стався якийсь збій при 
друці, і якимось чином весь тираж 
книг був пошкоджений… Але якщо 
хтось здав Біблію, як непотріб, на ма-
кулатуру, то це мені нагадує страш-
ні часи, коли комуністи глумились 
над нашими святинями, валили хре-
сти в церквах та проколювали очі на 
іконах. Згодом побожні люди часто 
свідчили, яка страшна кара чекала на 
тих людей. За тих людей, які нищили 
святі речі, казали, що вони в серці не 
мали нічого святого, жодної крихти 

духовності. Що ж, дочекались того, 
що сьогодні хтось не просто викидає 
Святе Письмо, але й ріже його навпіл, 
роблячи непридатним для читання. 

І поки автор попереднього вчинку 
невідомий, як і невідомі мотиви, які 
ним рухали, друга подія, яка особи-
сто шокувала мене, детально описана 
у ЗМІ та ще й трактується як велике 
досягнення сучасного кінематографу. 
На 17-й конкурсний відбір Держкі-
но, який нещодавно відбувся в Києві, 
найвищий бал отримав фільм Хачіка 
Васіляна і Олексія Гладушевського 
«Мій юний принц». Процитуємо із 
конкурсної заявки стислий зміст цьо-
го кінопроєкту: «Поль — 17-річний 
підліток із хворою психікою, що живе 
в шикарному маєтку, веде розгульний 
спосіб життя і проявляє нездорову 
прихильність до власної матері Софії, 
яка живе разом із ним. Незабаром у 
житті Поля й Софії появляється мо-
лодий хлопець Антуан і його батько 
Марк. У Поля зав’язуються стосунки з 
Антуаном, а у Софії в цей час – із Мар-
ком. Але як би вдало все не складало-
ся, поява Антуана й Марка призво-
дить до трагедії».

Скажу більше. Експерти (які?!) із за-
хопленням говорять про цей фільм: 
«Цікавий авторський підхід до родин-
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ТРІШКИ ПРО «ЕПІДЕМІЮ БЕЗДУХОВНОСТІ»…
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них стосунків і кон-
тактів із зовнішнім 
світом. В україн-
ському кіно мало 
говорять про ЛГБТ 
тематику, тому це, 
безперечно, важли-
во»…

Дякувати Богові, 
ще знайшлись люди 
(справді експерти), 
які зі здоровим глуз-
дом прокоментува-
ли це «геніальне» 
рішення комісії.

Про обурливу 
ситуацію у світі 
українського кіне-
матографу пише у 
своєму блозі док-
тор філософії Тарас 
Каляндрук – кінос-
ценарист, режисер, 
дослідник лицарсь-
кої культури, лау-
реат премії ім. Івана 
Франка в галузі ін-
формаційної діяль-
ності. Він прокоментував цей факт 
так: «Ганебно, що до 30-річчя Неза-
лежності не пропустили до фінансу-
вання жодного кінофільму, який би 
розкривав історичне минуле Украї-
ни».

Насправді на конкурс були подані 
такі фільми: історико-героїчна драма 
про життя кошового отамана Петра 
Калнишевського «Останній кошо-
вий», кіноказка знаменитого Сашка 
Лірника (Олександра Власюка) «По 
сліду вовка», драма Володимира Хар-
ченка-Куликовського «Отче мій», яка 

розповідає про священника, колиш-
нього «афганця», який потрапляє в 
жерло війни на Сході України у по-
шуках сина і рятує його ціною власно-
го життя. Всі ці стрічки були розкри-
тиковані радою таких собі експертів, 
а фільм «Отче мій» взагалі отримав 
наступний коментар: «Фільмами про 
війну ми скоро будемо викликати 
нудьгу у фестивальної аудиторії і пе-
ресічного глядача»…

Просто хочеться опустити руки 
від безсилля, від тієї навали безду-
ховності, яка покриває нашу країну. 
Україна – держава, яка ідентифікує 

себе християн-
ською, дозволяє 
висміювати, ви-
користовувати 
Хрест у гріхов-
них сценах, які 
автори фільму 
вже відкрито по-
дають у ЗМІ. Ми, 
як християнське 
видання, соро-
мимось друку-
вати ті огидні 
афіші, де Хрест 
паплюжать та 

осквернюють. Переконана, що автори 
стрічки в мусульманському світі двічі 
б подумали перед тим, чи варто так 
чинити з духовними цінностями іс-
ламу. Я не здивуюсь, коли багато хто 
стане на захист фільму, який розкри-
ває такі «родинні стосунки». А ще гір-
ше, я вже бачу черги молоді, які зара-
ди цікавості потягнуться на перегляд 
цієї стрічки. Адже молодь завжди 
шукає щось цікаве, критиковане, за-
боронене…

Так, сьогодні голови людей зайняті 
іншим. Коли йдеться про банальне 
виживання, то кому діло до якихось 
фільмів, книг, зданих на макулату-
ру, відміну «непрестижних» уроків 
у школах. Та в Євангелії від Матея 
(10:29) написано так: «Не бійтеся тих, 
що вбивають тіло, душі ж убити не 
можуть; а бійтесь радше того, хто 
може погубити душу і тіло в пеклі». 
Це слова зі Святого Письма, які сьо-
годні, на жаль, все менше цінуються, 
адже те Слово Боже нещодавно ми 
викинули на сміття…
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Це цікаво

Сьогодні існує велика потреба у 
відновленні статусу неділі як 

свята.  
Заповідь Старого Завіту шанувати 

святу суботу уповні здійснюється у 
церковній заповіді молитися та відпо-
чивати в неділю.    

Третя Заповідь  
Декалог у цілому і Третя Заповідь зо-

крема чітко стосуються пам’яті про те, 
що Бог зробив для Свого народу. Пе-
ред Десятьма Заповідями Бог вставляє 
передмову:  «Я — Господь, Бог твій, що 
вивів тебе з землі Єгипетської, з дому 
неволі» (Вих 20,2). 

Заповіді — це не тільки негативні 
приписи, що забороняють певні вчин-
ки; вони — це запрошення від Бога, 
котрий спасає нас задля життя за чес-
нотами.  Заповіді даються в контексті 
стосунків; Бог врятував ізраїльтян від 
рабства в Єгипті заради морального 
життя в Обіцяній Землі. Катехизм Ка-
толицької Церкви пише: «Заповіді в 
стислому значенні цього слова почина-
ються з другого пункту; вони виража-
ють наслідки того, що через Союз на-
род належить Богові. Моральне життя 
є відповіддю на почин любові Господа. 
Воно є визнаванням Бога, Його поша-
нуванням і культом подяки. Воно є 
співдією із задумом, який Бог здійс-
нює в історії» (ККЦ, 2062). 

Це особливо ясно видно у Третій 
Заповіді, для якої обрано поняття 
пам’яті: «Пам’ятай на відпочинковий 
день, щоб святити його» (Вих 20,8). Іс-
нує потреба відновити статус неділя 
як свята; заповідь святкувати Шабат 
уповні здійснюється в неділю, день 
Воскресіння, час культу і справжнього 
відпочинку.    

Шабат проти неділі  
Господь велить Своєму народу свят-

кувати Шабат, однак для Церкви голов-
ний культовий день та день відпочинку 
— це неділя. Як можна примирити ці 
речі? Для декого вони взагалі-то і не 
потребують примирення, оскільки 
неділя та Шабат помилково сприй-
маються як синоніми; люди можуть 
навіть не усвідомлювати, що Шабат і 
неділя —  два різних дні.  

Катехизм пояснює: «Неділя вираз-
но відрізняється від суботи, за якою 
вона хронологічно йде кожного тиж-
ня і яка для християн замінює суботу 
з її обрядовим приписом. Через Пас-
ху Христа неділя доповнює духовне 
значення юдейської суботи і заповідає 
вічний відпочинок людини в Бозі. Бо-
гослужбовий порядок Закону готував 
таїнство Христа, а те, що відбувалося 
в ньому, було в певному значенні про-
образом, що стосувався Христа» (ККЦ, 
2175). Слідом за Томою Аквінським, 

Катехизм вказує на різницю між мо-
ральним та церемоніальним аспек-
тами Третьої Заповіді: моральний 
вимір не може бути зміненим, у той 
час як церемоніальний — може. Інши-
ми словами, Божий наказ щотижня 
згадувати про Його діла спасіння у 
культі та відпочинку залишається 
незмінним, однак день, коли це від-
бувається, може змінюватись. Він і 
змінився, оскільки тепер ми святкуємо 
спасительні діла Господні в неділю, у 
день Воскресіння.  

Як сказано вище, Третя Заповідь сто-
сується саме пам’яті про діла Божі, 
діла творіння та звільнення. Шабат — 
день відпочинку, бо у цей день Господь 
спочивав після творіння. День Господ-
ній — це також і «пам’ять визволення 
Ізраїля з єгипетської неволі» (ККЦ, 
2170).  

Однак вихід із Єгипту був лише пере-
двісником чогось більшого; Бог готу-
вався вчинити ще більш великі діла — 
звільнити народ Свій із рабства гріха та 
привести його до вічного життя з Ним. 
«Те, що Бог зробив при Сотворенні та 
вчинив заради Свого люду у Виході, 
найповніше виразилось в смерті та 
воскресінні Христа. Про величні діла 
Христа згадують в день Воскресіння, в 
неділю. День Господній стає днем Хри-
стовим» (Йоан Павло ІІ, Dies Domini, 
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СВЯТИЙ ДЕНЬ VS ВІКЕНД: 
ЯК ПОВЕРНУТИ СОБІ НЕДІЛЮ?
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Це цікаво
 Неділя проти вікенду  
Сучасні християни постають пе-

ред серйозною дилемою, святкуючи 
неділю, оскільки у сприйнятті тижня 
відбулися значні зміни: субота й неділя 
вважаються перервою між робочим 
часом. Тиждень тепер ділиться на ро-
бочі дні та розслаблений вікенд. Папа 
Йоан Павло ІІ в Апостольському листі 
про неділю Dies Domini звертає увагу 
на те, що сьогодні «став більш розпо-
всюдженим звичай “вікенду”, щотиж-
невий відпочинок, нерідко — десь по-
далі від дому, який часто включає в 
себе участь у культурних, політичних, 
або спортивних заходах, які зазвичай 
відбуваються у вільні дні» (Dies Domini, 
4).  

Наслідком злиття субот та неділь в 
єдиний вікенд стало загальнопоши-
рене хибне сприйняття неділі як 
останнього дня тижня. Неділя часто 
вважається останнім днем, «коли мож-
на поспати» перед початком робочого 
тижня, останнім днем, коли можна до-
робити домашню роботу для школи 
або інших занять, чи днем, коли мож-
на закінчити домашні справи, на які не 
вистачило часу протягом тижня.  

Християни стоять перед викликом: 
повернути неділю на місце першого 
дня тижня, дня молитви та відпочин-
ку; їх просять «уникати плутанини 
між святкуванням неділі, яке має нас-
правді бути дотриманням святості дня 
Господнього, та “вікендом” в розумін-
ні його як часу простого відпочинку» 
(Dies Domini, 4). Церква в мудрості 
своїй забезпечує належне святкуван-
ня неділі, вимагаючи дотримуватись 
третьої заповіді та шанувати день Го-
сподній.    

Недільний обов’язок 
Глибина та краса третьої заповіді до-

помагає прояснити та розкрити вимо-
ги до її виконання. Важливо пам’ятати 
про те, що заповіді даються у контексті 
стосунків, тож їх вимоги, як позитивні, 
так і негативні, мають на меті плекан-
ня цих стосунків. Катехизм виділяє 
два основних зобов’язання, прив’яза-
них до неділі — участь у Месі та утри-
мання від праці, яка заважає Божому 
культу (ККЦ, 2180), (ККЦ, 2185). Отже, 
вірні мусять брати участь в недільній 
Літургії Церкви (або в суботній вігілії), 
і вони не можуть займатись працею, 
яка є несумісною з освяченням дня, 

відданого поклонінню Богові. Існують, 
звісно, законні підстави, з огляду на які 
вірні можуть бути звільнені від певних 
зобов’язань (ККЦ, 2185). Поклоніння 
Богові та справжній відпочинок — 
ось мета неділі.    

Поклоніння та відпочинок  
Пасхальна Таємниця, вершина Бо-

жих діянь, найповніше згадується в 
Євхаристійній Літургії, де ці діяння 
відновлюються. Меса не просто згадує 
величну жертву Христа на Хресті, але 
дійсно її уприсутнює. Тут виконуєть-
ся наказ Ісуса, даний на Останній Ве-
чері — «Чиніть це на мій спомин» (Лк 
22,19).  

З двох недільних зобов’язань складні-
шою виявляється вимога відпочивати, 
не тільки тому, що вона суперечить 
загальноприйнятій поведінці, але і 
тому, що вона сама по собі непроста. 
Зрозуміло, чого очікується від відвіду-
вання недільної Меси, однак вимога 
відпочивати складніша справа. Як ска-
зано вище, вкрай важливо відрізняти 
неділю від вікенду, а для цього треба 
усвідомлювати різницю між відпо-
чинком та лінню, між добрим ділом та 
працею.  

Бачення Церкви проти бачення 
світу  

Це не обов’язково означає, що неділя 
має проходити у монастичній тиші та 
неперервній адорації (хоча для деяких 
це підходить). Тут важливо, скоріш, 
побачити різкий контраст між тим, як 
бачить її Церква та як її розуміє світ. 
Можна задати собі кілька корисних 
питань, щоб зрозуміти, із яким бачен-
ням неділі співпадає наше власне.    

• Чи я присвячую неділі тим за-
няттям та діяльності, без 
яких можна обійтися?  

• Чи недільна Меса стоїть 
на першому місці — чи 
я лише «втискаю» її у 
розпорядок дня?  

• Чи я проводжу неділі у 
лінивій бездіяльності?  

• Чи я проводжу час у мо-
литві, читанні, вивченні 
та роздумах, а чи виклю-
чно шукаю «відпочинку» 
у розвагах, таких як со-
цмережі, телебачення та 
комп’ютерні ігри?  

• Чи ставлюся я до неділі, 
як до першого дня тиж-

ня — чи до останнього? 
• Чи мої неділі побудовані довкола 

мене — чи довкола Бога?    
Ці питання не варто сприймати як 

звинувачення, бо всі ми не дотягуємо 
до слави Божої та святкування Його 
дня. Ці питання мають сколихнути 
інтерес та бажання «переформатува-
ти» свої неділі. Вони не для того, щоб 
викликати почуття провини або страху 
чи пробудити тривогу та фрустрацію. 
Господь дає нам заповіді не для того, 
щоб обмежити нас, а для того, щоб нас 
звільнити! Воля Божа має бути нашою 
волею тому, що вона — добра.    

Записано на серці 
Святий Августин сказав: «Бог записав 

на таблицях Закону те, чого люди не 
читали у своїх серцях». У певному сен-
сі заповідь поклонятися Богові записа-
на на нашому серці, хоча і не впізнана 
та спотворена внаслідок гріхопадіння. 
Бог об’явив цю заповідь на горі Синай 
з любові до нас, заради нашого блага, а 
не для свого. Бог зобов’язує нас шану-
вати його не тому, що Він цього потре-
бує, а тому, що ми цього потребуємо. 
Христос сказав: «Суботу установлено 
для людини, а не людину для суботи» 
(Мк 2,27). 

Упізнавши Божий дар у творінні та 
благодать Його спасіння, ми відчу-
ваємо потребу пам’ятати діла Божі у 
поклонінні та відпочинку. Християни 
повинні повернути собі неділю, день 
Воскресіння, день нового сотворіння. 
Це — день, у який Христова Пасха 
приходить до нас в Євхаристії, день, в 
який ми спочиваємо в Бозі. Наші тиж-
ні, наші життя починаються наново 
щонеділі.
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Погляд

Канадський соціолог Маршал 
Маклуган мав таки рацію, 

коли твердив, що новиною стає 
лише погана новина… І справді так 
уже склалося, що здебільшого лише 
через погані новини Україна з’яв-
ляється на шпальтах найбільших 
світових видань. Пригадуєте, як на 
початку пандемії цілий світ гомонів 
про скандал у Києві, де більше 60 
немовлят, народжених сурогатни-
ми матерями, «застрягли» через за-
криті кордони в одному з київських 
готелів. Так само і минулої суботи 
навколо проблеми сурогатного ма-
теринства до Києва була прикута 
увага, цього разу – чи не всіх італій-
ських ЗМІ. В самій же Україні про 
це ні слова… Тож поділюся про що 
йшлося.

Як відомо, у багатьох країнах, зокрема 
в Німеччині, Франції, Італії, сурогатне 
материнство заборонено. А Україна 
— одна з небагатьох, а саме чотирнад-
цяти країн в світі, де цю процедуру 
законодавчо регламентовано. Хоча в 
українському законодавстві щодо цьо-
го залишається чимало прогалин.

Два роки тому одна безплідна італій-
ська пара вирішила скористатися по-
слугами спеціалізованої української 
клініки та сурогатної матері, щоб та 
виносила для них дитину. Однак под-

ружжя чомусь вирішило не забирати 
відразу новонароджене дитя, а ви-
найняло для нього доглядальницю в 
Україні. Та вже після третього місяця 
пара перестала перераховувати кошти 
за послуги, а згодом взагалі зникла… 
У зв’язку з цим минулої суботи, після 
тривалої міжнародної дипломатичної 
процедури, за дитям прибули італій-
ські соціальні служби. Згодом дитина 
буде усиновлена іншою італійською 
парою, а на «біологічних батьків-до-
норів» заведене кримінальне провад-
ження.

В італійських соціальних мережах з 
цього приводу розгорілися масові дис-
кусії! Хтось хвалив Україну, мовляв, це 
нормальна країна, а не те, що ми, де 
Ватикан блокує сучасні медичні досяг-
нення. Україна натомість допомагає 
бездітним стати щасливими батьками. 
Інші ж, навпаки, засуджували цей фе-
номен, де народження нового життя 
зводиться до чисто бізнесового інтере-
су. До слова, така процедура в Україні 
обходиться іноземцям від 40 тисяч 
євро і вище… 

Українське законодавство вимагає, 
щоб дитина, народжена методом су-
рогатного материнства, мала ДНК 
принаймні одного з батьків. Але неод-
норазово траплялося і таке, що под-
ружжя взагалі не було донором. Тож, 

як стверджують ряд авторитетних га-
зет Італії, безплідним у цій практиці 
при потребі пропонується підбір яй-
цеклітини чи сперматозоїда від зов-
нішніх донорів, за ознакою яких мож-
на запроєктувати колір очей, шкіри 
чи волосся дитини. Усе немов у супер-
маркеті: плачу і обираю «товар», який 
мені до вподоби…

Та навіть не це стало найосновнішою 
темою дискусій італійців. Більшість 
все-таки задавалася запитанням: для 
чого силувати природу, щоб народити 
дитину і потім її кинути?

І, як на мене, відповідь тут проста, яка 
криється в самій філософії сурогат-
ного материнства. Якщо суспільство 
погоджується з тим, що дитина замов-
ляється і за неї платять, навіщо згодом 
рвати на собі одяг, якщо її просто за-
лишають як неправильно вибраний 
товар? В чому проблема?

Крім того, я вже не кажу про амо-
ральне використання для сурогатного 
материнства жінок із малозабезпече-
них сімей. Досвід уже неодноразово 
продемонстрував, що сурогатна мама 
переживає масу психологічних травм, 
а нерідко вона просто не в силі розлу-
читися з народженою дитиною, яку в 
неї забирають силою закону. Ну і зви-
чайно, як уже зазначалося, тут ще й 
додається моральне зло купівлі-прода-
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жу функцій тіла жінки та самої особи 
новонародженої дитини. Але навіть у 
тих випадках, в яких намір сурогатної 
матері не є вимушений фінансови-
ми злиднями, тобто, так би мовити, 
в якійсь мірі є добрим, то все ж недо-
брими є засоби та сам предмет. Адже 
практика штучного запліднення несе 
в собі ряд інших морально неприпу-
стимих фактів. Щоб раптом не прова-
лити дороговартісний план, у клініках 
такого типу проводять запліднення 
відразу декількох ембріонів з метою 
подальшої селекції, залишаючи лише 

«найкращий», здоровий ембріон, на-
томість вбиваючи ті, у яких виявляють 
якісь патології… 

І це типовий приклад науки, яка стає 
на службу не добра, а зла. Погодьтеся, 
що маніпуляції такого роду є амораль-
ним втручанням у Боже діло сотворін-
ня людини… 

У грудні 2015 року Європейський 
Парламент прийняв резолюцію, в якій 
засудив усі форми сурогатного мате-
ринства, в 2016 році на Парламентсь-
кій асамблеї Ради Європи також було 
відхилено рекомендацію узаконити 

сурматеринство. Наведені рішення Єв-
ропейських інституцій – закономірний 
наслідок розвитку прав людини, коли 
бізнес на репродуктивній та сексуаль-
ній функціях жіночого тіла вважається 
перешкодою рівності жінок, порушен-
ням прав людини. 

Цікаво, що декілька років тому навіть 
Індія заборонила комерційне сурогат-
не материнство. 

Натомість, на превеликий жаль, в 
Україні на такі неморальні ініціативи 
чомусь немає відповідної реакції на-
шого християнського суспільства… 

Погляд
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Порадня

Іншому ворог навіює такий по-
мисел: «Ти ще молодий – під 

старість каятимешся». А старому 
нашіптує думку: «Ти вже старий, 
де тобі нести труди покаяння? Тобі 
треба спокою».

Від автора Єфрема Сирійського, под-
вижника церкви, і сьогодні вчимося 
доброго покаяння. Пропонуємо Вам 
цікаві поради від авторого відомої ве-
ликопісної молитви:

Каятися треба від щирого серця. 
Каянник повинен постійно залиша-
тись незмінним: завжди бути таким, 
яким був на початку. Якщо хтось ще 
має якийсь порок, – це ознака недо-
сконалого навернення. Якщо каянник 
зміниться, -це вказує, що в серці його 
не покладено твердої підвалини життя 
в Бозі. Така людина приносить покаян-
ня, як те дитя, що тільки-но вчиться, і 
як той битий, що плаче з нужди, а не з 
доброї волі. Людські закони корегують 
поведінку страхом, але не змінюють 
уподобань серця. Так і покаяння дех-
то приносить із потаємною, можливо, 
добре не усвідомлюваною думкою – 
попускати іноді гріху.

Відмежуйся від того, що супротив-
не чесноті. Якщо ти постиш і водно-
час до нестями смієшся, то легко спіт-
кнешся. Якщо на молитві плачеш, а на 
людях поводишся як мирянин, то лег-

ко потрапиш у сіть.
Цілковито зречися усього гріхов-

ного. Пророк Мойсей, коли народ 
згрішив, наказав розіп’яти змія, тобто 
викорінити гріхи, – і зробив змія не пу-
стого всередині, а литого і суцільного. 
Навіщо? Аби показати, що ти повинен 
цілковито зректися будь-якого лукав-
ства. Він зробив змія повністю з міді 
тому, що коренем усього зла є грошо-
любство. Литим узяв його з горнила, 
щоб ти зупинив у собі розпалювання, 
яке зростає в тобі аж до розбещен-
ня розуму. Повісив же змія на дереві, 
щоб ти каявся і розіп’яв у собі ці три 
пороки, адже від них настає душевна 
смерть.

Не повинні ми, браття, зневірюва-
тись у спасінні, маючи таку матір 
– покаяння. Не втрачаймо надії на 
порятунок, коли втішає нас рідна 
ненька. Покаяння вводило в рай – до 
Бога – тих, що їх вловив був лютий во-
рог, тож невже відвернеться від нас? 
Помилувало тих, які були поза Церк-
вою, тож невже не змилостивиться над 
нами? Ніхто не дозволить іншим легко 
змарнувати те, що сам набув тяжкою 
працею. Як же Бог й Отець віддасть во-
рогові нас, яких придбав кров’ю Сво-
го Сина? Ми – Його стадо, і Він – наш 
Пастир. Господь дав нам покаяння, як 
очищувальну воду, щоб ним могли ми 

омиватися, коли впадемо в гріх. У нас 
є купіль не тільки нового життя, але й 
оновлення. Якщо згрішимо, то, омив-
шись покаянням, стаємо чистими.

У покаянні закон – наче світиль-
ник. Тому ті, що согрішили, через ньо-
го знову знаходять Бога. Беззаконник 
сумує, не бачить благости, бо ворог на-
повнив його душу відчаєм. Але пока-
яння, як добрий лікар, проганяє з його 
душі морок і все, що гнітить її, показу-
ючи їй світло Божої доброти. Диявол 
не дає отямитися тим, що согрішили, 
залякуючи їх суворістю покаяння. А 
покаяння, бачачи хитрощі його, підхо-
дить ласкаво і говорить: «Лишень зга-
дайте про Бога – і я все зроблю за вас. 
Пригадайте собі Його милосердя – і я 
стану вашим заступником.

Якщо вразить тебе стріла лукаво-
го ворога, не зневірюйся анітрохи. 
Навпаки, скільки б разів не здолав тебе 
ворог, – негайно підводься і воюй з ним 
знову. Адже Той, хто кладе початок 
подвигу, завжди тримає напоготові 
правицю, щоб подати її тобі. Щойно 
ти простягнеш до Нього руку твою, 
вмить Він подасть тобі правицю Свою, 
щоб підвести тебе. Підступний же во-
рог старається довести тебе до відчаю, 
щойно ти впадеш. Не вір йому! Але 
коли падатимеш навіть сім разів на 
день, намагайся підвестися й умило-
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Порадня
Бога покаянням.

Перше ніж хто вчинить беззакон-
ня, ворог всіляко применшує це без-
законня в його очах. Особливо при-
меншує він похіть чуттєвої насолоди, 
начебто задовольнити її – це те саме, 
що вихлюпнути на долівку склянку хо-
лодної води. Лукавий применшує гріх 
в очах людини перед тим, як вона його 
вчинить; після гріха, навпаки, він над-
то перебільшує беззаконня в очах того, 

хто скоїв його.
Чи бачиш, що покаяння спочатку 

постає перед грішниками не суво-
рим, а поблажливим і легким? Не 
пропонує воно посту, не вимагає ані 
стриманости, ані чування, але лагідно 
запрошує розпочати з визнання: Со-
грішив я. З найлегшого починає, бо 
знає, що подальше довершить совість. 
Ця співтаїнниця покаяння бере душу 
під свою опіку і спішить очистити її. 

Совість знає, що душа покірна благові, 
й править нею, як вершник. Вона хоче, 
щоб покаяння було прийняте, бажає, 
щоб утвердилось воно в грішниках і, як 
сонце, проникло в їхній ум, освітивши 
його. Так легко приводить вона їх до 
Бога і невдовзі робить їх Його набут-
ком.

МОЛИТВА ЗА МИР ТА ПОРОЗУМІННЯ У СІМ’Ї

Відкрийте для себе цю прекрас-
ну молитву, яку залишила мати 

Тереза, щоб попросити миру для 
своєї родини. Моліться цими сло-
вами, якщо ваші близькі розділені 
конфліктами, сварками чи негараз-
дами.

На жаль, сімейне життя сповнене не 

лише моментами сміху та радості. Ча-
стиною родинних буднів бувають та-
кож сварки та слова, які ранять. Коли 
всі спроби примирення здаються не-
вдалими, молитва залишається най-
більш надійним способом зберегти 
або віднайти спокій. Знала про це св. 
Мати Тереза з Калькутти, яка повто-

рювала: “родина, яка молиться, три-
мається разом”.

Молімось словами цієї молитви, 
якщо наші сім’ї розділені конфліктами 
чи незгодами.

Боже, Батьку всіх людей,
ти кажеш нам нести любов туди,

де принижують бідних,
радість туди, де церква в смутку,

примирення тим, які розділені.
Допоможи нам примирити батька із сином,

матір із дочкою,
чоловіка з дружиною,

віруючого з невіруючим,
християнина із братом християнином,

якого він не любить …
Ти відкриваєш цей шлях для нас, щоби зранене тіло Ісуса Христа, Твоя Церква стали осередком об’єднання для бідних цієї землі і 

для всього людства. Амінь.
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Зі сторінок історії УГКЦ

З огдяду на політику демократи-
зації у другій половині 1980-х, 

яку проводив у СРСР Михайло Гор-
бачов, греко-католики більше не 
бажали миритися з несправедливі-
стю щодо Церкви. 

Провісником легалізації УГКЦ ста-
ло оприлюднення заяви про вихід з 
підпілля групи священиків (23 осіб) 
і вірних під керівництвом владики 
Павла Василика, датованої 4 серп-
ня 1987 року. А наприкінці цього ж 
року активні греко-католики утвори-
ли Комітет захисту прав Української 
Католицької Церкви на чолі з ко-
лишнім політв’язнем Іваном Гелем. 
Цей комітет був правонаступником 
української релігійної правозахисної 
організації «Ініціятивна група для 
захисту прав віруючих і Церкви», за-
снованої ще 1982 року, яку очолюва-
ли Йосиф Тереля та Василь Кобрин. 
Керівники поставили перед собою 
єдину мету — легалізацію УГКЦ, яку 
планували здійснити через «пробуд-
ження» українського суспільства і як-
найширше представлення проблеми 
греко-католиків перед органами дер-
жавної влади СРСР і світовою громад-
ськістю.

Комітет почав збирати підписи під 
заявою щодо офіційного визнання 

УГКЦ. Протягом 1988–1989 років було 
зібрано близько 120 тисяч підписів.

У містах і селах Західної Украї-
ни просто неба проводилися Бого-
служіння, котрі спочатку збирали 
невелику кількість вірних, але згодом 
переросли в багатотисячні маніфе-
стації. Велика кількість вірних зібра-
лася під час святкування 1000-ліття 
Хрещення в липні 1988 року в селах 
Грушів і Зарваниця під проводом 
владики Павла Василика, отців Воло-
димира Війтишина, Йосифа Мороза, 
Івана Сеньківа, Тараса Сеньківа, Гри-
горія Сімкайла, Миколи Сімкайла та 
ін. Багатотисячна маніфестація зібра-
лася під час урочистого Богослужіння 
на честь 175-ліття від дня народження 
Тараса Шевченка у 1989 році у Львові, 
яке відправили православний та гре-
ко-католицький священики Михайло 
Нискогуз і Михайло Волошин. Ве-
лелюдною акцією було вшановано 
пам’ять отця Маркіяна Шашкевича у 
с. Підлиссі 6 серпня 1989 року.

У травні 1989-го в центрі Львова, біля 
колишнього монастиря Кармелітів 
Босих, греко-католицькі священики 
розпочали щонеділі служити Літур-
гії. Також у найбільших містах Захід-
ної України на міських цвинтарях 
проводилися багатолюдні панахи-

ди на честь полеглих бійців за долю 
України. Найбільш масовим став по-
хід вулицями Львова до собору Свя-
того Юра 17 вересня 1989 року. Люди 
вимагали свободи віросповідання для 
греко-католиків.

Того ж року відбулася безпрецедент-
на акція голодування греко-католиків 
на Арбаті в Москві. Її розпочали єпи-
скопи Павло Василик, Софрон Дми-
терко і Филимон Курчаба в примі-
щенні Верховної Ради СРСР 18 травня 
1989 року. Пізніше до акції долучили-
ся духовенство й миряни, котрі змі-
нювали одні одних протягом п’яти 
місяців. Голодування викликало ве-
ликий резонанс у Радянському Союзі 
й у світі.

Важливим чинником інформацій-
ної боротьби стало розповсюдження 
в країнах Заходу друкованих часо-
писів Комітету захисту Української 
католицької церкви «Християнський 
голос».
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Церковний календар

ВАЖЛИВІ ДАТИ ТА СВЯТА
4 грудня - Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Одне з великих хри-

стиянських Богородичних свят, встановлене на честь події приведення пресвятої Богородиці своїми батьками в Єруса-
лимський храм для присвячення Богу. Подія введення стала початком нового етапу в житті Діви із перебуванням при 
Єрусалимському храмі, яке тривало до тих пір, поки їй не виповнилося 12 років. Живучи при храмі, Марія присвя-
чувала себе молитві, вивченню святого Письма та рукоділлю. З часом, вона, як та, яка вирішила зберігати дівоцтво й 
присвятити себе Богу, була згідно закону отців доручена піклуванню старого Йосипа Обручника.

13 грудня - Св. всехв. ап. Андрея Первозванного. Один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Перший єпископ 
Візантійський. Згадується у Новому Заповіті. Народився у Віфсаїді, Сирія, Римська імперія. Первісне єврейське ім’я 
невідоме. Син єврейського рибалки Йони. До зустрічі з Ісусом займався рибальством разом із братом Петром. Супро-
воджував Господа на проповідях як один із найближчих учнів; був присутній на Святій Вечері, Розп’ятті і Воскресінні. 
Разом з іншими учнями прийняв Святого Духа під час П’ятидесятниці. Проповідував християнство на сході Римської 
імперії (в Каппадокії, Галатії, Бітинії, Фракії, Македонії, Тессалоніках, Ахаї тощо). Точних відомостей про діяльність 
немає. Ймовірно, був місіонером у скіфських землях. Страчений в Патрах за правління імператора Нерона. Згідно з се-
редньовічним переказом XIV століття, помер, прив’язаний до Х-подібного хреста, із яким зображується в іконографії.

19 грудня - Св. Миколая, архиєп. Мир Ликійських, чудотворця. Християнський священник грецького походжен-
ня в Римській імперії, єпископ Мирський Константинопольської Церкви, святий. Народився у Патарі, Лікія, Римська 
імперія. У молодості здійснив паломництво до Єгипту та Святої Землі. Невдовзі після повернення став єпископом у 
Мирі. Зазнав гонінь за правління римського імператора Діоклетіана, був ув’язнений [2]. Звільнений у часи імператора 
Костянтина. Ймовірно, брав участь у Першому Нікейському соборі (325; проте старі списки єпископів-учасників не 
згадують його імені). Помер у Мирі, Лікія. Один із найшанованіших святих у католицьких, православних і деяких про-
тестантських церквах.

22 грудня - Зачаття св. Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю. Свято на честь віри в те, що Діва Марія була не-
порочно зачата; вона не зазнала скверни первородного гріха завдяки заслугам її майбутнього сина Ісуса Христа. Культ 
непорочності Діви Марії відомий з пізньої античності як східно-християнська традиція. Набув популярності по всій Єв-
ропі в ранньомодерну добу, в тому числі на українських теренах. 1854 року папа Пій IX затвердив католицький догмат 
про Непорочне зачаття Діви Марії. Православні церкви не визнають цього догмату, але не заперечують непорочності 
Марії. День святкування Непорочного зачаття Марії в Католицькій церкві — 8 грудня, за дев’ять місяців до святкування 
Різдва Марії. У Православній церкві свято Зачаття святої Богоматері Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю свят-
кується — 9 грудня за григоріанським і новоюліанським календарями, частина православних церков і східних католи-
цьких святкують за юліанським календарем — 9 (22) грудня.

29 ГРУДНЯ - НІЧНІ МОЛИТОВНІ ЧУВАННЯ.
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