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Парадоксом нашого часу 
є те, що ми маємо високі 

будівлі, але низьку терпимість, 
широкі магістралі, але вузькі по-
гляди.

Витрачаємо більше, але має-
мо менше, купуємо більше, але 
радіємо меншому. Маємо ве-

ликі будинки, але менші сім’ї, 
найкращі зручності, але менше 
часу. Маємо кращу освіту, але 
менше розуму, кращі знання, 
але гірше оцінюємо ситуацію, 
маємо більше експертів, але і 
більше проблем, кращу медици-
ну, але гірше здоров’я.

П'ємо занадто багато, куримо 
дуже багато, витрачаємо гроші 
занадто безвідповідально, сміє-
мося занадто мало, їздимо дуже 
швидко, гніваємося занадто лег-
ко, спати лягаємо занадто пізно, 
прокидаємося занадто втомле-
ними, читаємо занадто мало, за-
надто багато дивимося телеба-
чення і молимося занадто рідко. 
Ми збільшили свої домагання, 
але зменшили цінності.

Говоримо занадто багато, лю-
бимо занадто рідко і ненавиди-
мо надто часто. Знаємо, як ви-
жити, але не знаємо, як жити. 
Додаємо року до людського 
життя, але не додаємо життя до 
років.

Досягли Місяця і поверну-
лися, але насилу пере-
ходимо вулицю і знайо-
мимося з новим сусідом. 
Підкорюємо космічні 
простори, але не втра-
тили духовність. Робимо 

великі, але не кращі справи.
Створюємо нові 

комп’ютери, які збері-
гають більше інформа-
ції та вивергають біль-
ше потоків копій, ніж 
раніше, але спілкуємо-
ся все менше.

Це час швидкого 
харчування та поганого трав-
лення, великих людей і дріб-
них душ, швидкого прибутку і 
важких взаємин. Час зростан-
ня сімейних доходів і зростання 
числа розлучень, красивих бу-
динків і зруйнованих домашніх 
вогнищ.

Час коротких відстаней, од-
норазових підгузників, разової 
моралі, зв’язків на одну ніч; за-
йвої ваги і таблеток, які роблять 

все: збуджують нас, заспокою-
ють нас, вбивають наc. Час за-
повнених вітрин і порожніх 
складів.

Час, коли технології дозво-
ляють цьому листу потрапити 
до вас, в той же час дозволяють 
вам поділитися ним або просто 
натиснути «Delete».

Запам’ятайте, приділяйте 
більше часу тим, кого любите, 
тому що вони з вами не наза-
вжди.

Запам’ятайте і гаряче при-
тисніть близької людини до 
себе, тому що це єдиний скарб, 
який не можете відірвати від 
серця, і він не коштує ні копій-
ки.

Запам’ятайте і говоріть «лю-
блю тебе» своїм коханим, але 
спочатку дійсно це відчуйте. 

Поцілунок і обі-
йми можуть по-
правити будь-яку 
неприємність, 
коли йдуть від 
серця.

Запам’ятайте 
і тримайтеся за 

руки і цінуйте моменти, коли 
ви разом, тому що одного разу 
цієї людини не буде поруч з 
вами.

Знайдіть час для любові, зна-
йдіть час для спілкування і зна-
йдіть час для можливості поді-
литися всім, що маєте сказати. 
Тому що життя вимірюється 
не числом вдихів-видихів, а мо-
ментами, коли захоплює дух! 

Щоб було не пізно !
Коли дружина Джорджа Карліна померла, 
Карлін, відомий дотепник та сатирик 70-80-их 
років, написав цю неймовірно виразну статтю, 
доречну і сьогодні.

“
Маємо кращу освіту, але менше 
розуму, ... кращу медицину, але 

гірше здоров’я.

“
...занадто багато 
дивимося телеба-
чення і молимося 

занадто рідко

Усе ХРИСТИЯНСТВО 
побудоване на любові і 
милосерді. Для кращого 
розвитку християнина Свята 
Церква дає певні дороговкази. 
Серед яких є так звані діла 
милосердя для душі і тіла. Вартує 
особливу увагу приділити саме 

ділам милосердя для тіла, а саме:
Голодного нагодувати
Спрагненого напоїти
Нагого зодягнути
Подорожнього в дім прийняти
Недужому послужити
В’язня відвідати
Померлого похоронити
Читаємо ці діла милосердя і 

задаємо питання: «Кого вони 
стосуються?» Церква подаючи 
діла милосердя для тіла, 
дозволяє нам самим обрати, хто 
є моїм ближнім і кому я маю 
допомагати у цьому житті.

Дивлячись на сучасний світ, 
який сповнений різного роду 
катаклізмів, насиллям і непоро-, насиллям і непоро-
зуміннями між людьми, часто 
запитуємо себе: «Чи є у ньому 
місце для милосердя?». Проте 
Бог діє у найрізноманітніший 
спосіб. Яскравими приклада-
ми є щирі серця небайдужих 
людей, які допомагають 
знедоленим. Ми дивимось 

новини, де майже кожного дня 
розповідають про хворих дітей 
або воїнів АТО, що скалічились, 
чуємо звернення про допомогу. 
Багато небайдужих людей, 
які чують ці прохання, 
відкликаються і допомагають.

Напевно у кожного 
з нас виникає чергове 
запитання: «Як навчитися 
бачити потребуючого, до 
якого стосуються ці діла 
милосердя?» Найкращим 
взірцем для наслідування був є 
і залишатиметься Ісус Христос. 
Він не зважав ні на вигляд, 
ні на статус потребуючого. 
Найважливішими критеріями 
чуда були: віра і бажання 
отримати поміч. Ісус закликає 
кожного з нас слідувати за 
ним. Ми зможемо це зробити 
через виконання Заповідей, 
прийняття Святих Тайн, та 
бажання творити добро.

МИЛОСЕРДЯ Будьте ж милосердні...

о. Ярослав Кондратик

Будьте ж милосердні, як 
і Отець ваш милосер-
дний. (Лк.6:36)

22 жовтня 2015 р. Б для дітей шкільного віку із сіл Білка, Кос-
тенів та Осталовичі, була організована духовно-пізнавальна 
екскурсія «Cлідами українського Мойсея». Метою екскурсії 
було познайомити дітей з життям та вагомим внеском Митро-
полита  Андрея Шептицького для розвитку духовності.

Таким чином екскурсія відбулася за таким маршрутом: 
с.Прилбичі-с.Страдч - м.Львів. 

Прилбичі – село в Яворівсько-
му районі, це місце народжен-
ня Митрополита Андрея. На рід-
ній землі Митрополита нас радо 
зустріли та розповіли  про роди-
ну Шептицьких. Відвідали Гре-
ко-Католицьку Церкву на честь 
Митрополита Андрея та священ-
номученика Климентія Шеп-
тицьких. Побували в усипальни-
ці родини Шептицьких.

Мали можливість побувати у 
с.Страдчі – де знаходяться чу-
дотворні ікони. Отець Олег роз-
повів про блаженних Миколу 
Конрата і Володимира Прийму, їх мощі перебувають у храмі, 
до яких можна прикластися та просити у своїх потребах. Відві-
дали печерну Церкву – чи не єдину, що в Західній Україні збе-
регла свій вигляд до наших днів, залишившись такою,  як за ча-
сів, коли була монашим помешканням.

Побували у Львівській дитячій школі народних мистецтв, де 
мали можливість відвідати майстер класи – «ляльки мотанки» 
та «ліплення з глини»; діти із цікавістю спостерігали та брали 
активну участь.

Втомленими, але щасливими усі поверталися додому: співа-
ючи пісні та беручи участь у всіх іграх. 

Хотілося б подякувати Господу Богу та всім організаторам 
духовно-пізнавальної екскурсії.

Слідами українського 
Мойсея

 Наталя Фіна
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НОВИНИПОСТАТЬ

Важко знайти в Україні, 
як, зрештою, і в цілому 

світі, людину, якій не було б ві-
доме ім›я Матері Терези – ка-
толицької черниці, засновни-
ці доброчинних місій. Це ім›я 
давно стало гуманістичним 
символом милосердя і самопо-
жертви.

Але, на жаль, небагато укра-
їнців чули про нашу, вітчизня-
ну «Матір Терезу» – блажен-
ну Йосафату Гордашевську. 
Преподобна Йосафата на рубе-
жі ХІХ–ХХ століть стала одні-
єю зі співзасновниць першого 
активного згромадження в 
УГКЦ – Згромадження сестер-
служебниць Непорочної Діви 
Марії (ССНДМ). Ця нова 
монаша спільнота мала на 
меті служіння бідним, часто 
неписьменним селянам, а 
також духовний та культурний 
розвиток українського села. 
Ідеєю такої місійної діяльності 
було «виховувати серце народу 
і служити там, де є найбільша 
потреба». 

Церква вшановує преподо-
бну Йосафату Гордашевську 
20 листопада, тож у кожного 
з нас у ці дні є слушна нагода 
перегорнути сторінки її жит-
тя, яке стало яскравим свідчен-
ням Христа у щоденних випро-
буваннях і клопотах, радості 
й скорботі. Цей приклад жер-
товного служіння, рішучос-
ті, правдивості і любові може 
стати орієнтиром для сучасних 
українців у такий непростий, 
сповнений духовних викликів 
час.

20 листопада 1869 року у 
Львові в сім'ї Якова Пукаса 
та Ксені Гордашевської 
народилася п’ята дитина, 
яку назвали Михайлиною. 
Всього ж у цього подружжя 
виховувались дев’ятеро дітей: 
семеро дівчат і двоє хлопців. 
Батько працював столяром, а 
мати давала лад домашньому 
господарству та опікувалась 
дітьми. 

У малої Михайлинки 
серед дитячих забав була 
особлива – бавитися разом 
із молодшою сестричкою 
Анною у пустельниць: дівчата 

наслідували їхнє 
суворе життя і навіть 
їли у дні посту корінці 
рослин. Любила 
Михайлинка вибігти 
з дому до лісу, щоб 
там у капличці 
помолитися на самоті. 
Окрім побожності, 
дівчинка відзначалася 
скромністю, 
товариськістю та 
різноманітними 
здібностями, була 
вродливою і добре 
розвиненою фізично. 
Коли їй виповнилося 
шість років, почала 
навчатися у школі 
св. Антонія в сестер 
феліціянок і закінчила 
її з відзнакою. 
Продовжувати 
навчання далі дівчина 
не мала змоги: треба 
було допомагати 
утримувати велику 
сім’ю, тож довелося 
влаштуватися на 

фабрику скла. Поєднуючи 
роботу на виробництві, домашні 
обов’язки і молитву, ще й 
дівчат-співпрацівниць навчала 
катехизму та заохочувала брати 
участь у  богослужіннях. 

Прагнення Михайлини 
жити у глибокій духовності 
помітив і підтримав отець 
Єремія Ломницький, ЧСВВ. 
Їхнє знайомство відбулося 
1888 року під час реколекцій 
для молоді у храмі св. Онуфрія. 
Отець Єремія був одним із 
перших василіян, котрі напри-, котрі напри-
кінці ХІХ ст. розпочали актив-
ну місіонерську діяльність. У 
той час душпастирське слу-
жіння потребувало щораз біль-
шої посвяти з різних причин: 
у матеріально та духовно зу-
божілому суспільстві процві-
тали пияцтво та забобони, тож 
отці-василіяни були змушені 
оживити віру і гоїти «духовні 
болячки» галичан. Серед 
вірних набували популярності 
місійні заходи: реколекції, по-, по-
ширення духовної літератури, 
заснування церковних това-
риств, запровадження нових 
богослужінь, зокрема молебнів 
до Христа Чоловіколюбця та до 
Пресвятої Богородиці. Іноді в 
таких кількаденних народних 
місіях тисячі вірян брали участь 
у богослужіннях, сповідалися і 
причащалися. Особливу увагу 
василіяни звертали на молодь. 
Отці Єремія Ломницький та 
Платонід Філяс, маючи пев- Філяс, маючи пев-Філяс, маючи пев-, маючи пев-
ний досвід праці з молодими 
вірянами, уклали перший в іс-, уклали перший в іс-
торії УГКЦ молитовник для мо-
лоді «Гостинець», у повчаннях з 
якого наголошувалось, що мо-
лода людина має обирати свій 
життєвий шлях усвідомлено, 
очищуючись від пристрастей і 
набуваючи чеснот.

Михайлина сприйняла 
появу духовного провідника 
на своєму життєвому шляху 
як особливий Божий знак, а 
отець Єремія Ломницький 
делікатно допомагав дівчині 
пізнавати глибини її власної 
душі, чистоту прагнень, відчути 
своє покликання…

І от вибір зроблено: 24 
червня 1889 року на двадцятому 

році життя Михайлина з 
благословення отця Єремії 
склала у храмі св. Онуфрія 
особистий обіт чистоти, який 
відновлювала щороку аж до 
часу заснування Згромадження 
ССНДМ. За порадою духівника 
дівчина покинула працю на 
гамірній фабриці і записалася 
до школи гаптування й 
мережива, де вона могла 
у спокої роздумувати про 
Бога. Ставлення Михайлини 
до ближніх, її вчинки 
набувають щораз глибших 
барв доброзичливості, любові, 
милосердя. Вона вирішує 
цілковито віддати своє життя 
служінню Богові – у чернецтві, 
в монастирі сестер-василіянок. 
Звірившись у своєму намірі ду-
хівникові, у відповідь почула 
незвичну пропозицію.

Отець Єремія Ломницький 
та парох села Жужель 
Сокальського повіту отець 
Кирило Селецький вирішили 
створити нове згромадження 
сестер, які б дбали про нагальні 
потреби українського народу. 
Усі заходи, до яких вдавалися 
тоді місіонери, давали свої 
плоди, однак була нагальна 
потреба в постійному плеканні 
«душі народу». До 1892 року 
в УГКЦ бракувало жіночого 
чину чи спільноти, які б своїм 
служінням охоплювали різні 
верстви населення, особливо 
зубожіле селянство. На той 
час єдиним чернечим чином 
були василіяни. Сестри-
василіянки мали власні школи, 
однак навчатися там могли 
лише діти із заможних сімей. 
Унеможливлював працю із 
простим людом і закритий 
спосіб життя монахинь. 
Досвід такого служіння 
мало Згромадження малих 
служебниць Непорочного 
Зачаття латинського обряду. 
Отож монаші правила саме 
цього згромадження були 
адаптовані для новоствореної 
чернечої спільноти сестер-
служебниць УГКЦ, головними 
цілями якої було виховання  
сільських дітей у любові до 
Бога, згуртування та просвіта 
жіноцтва, опіка над недужими. 

Замість омріяного 
усталеного монашого життя 
василіянок, Михайлині пропо-, Михайлині пропо-
нували цілком новий шлях – 
стати першою сестрою нового 
чернечого згромадження для 
апостольського служіння знедо-
леному галицькому людові. За-
ручившись у молитві небесною 
підтримкою, вона склала обіти 
послуху та готовності робити 
усе для формування нового 
згромадження. 17 червня 1892 
року Михайлина попрощалася 
з батьками, братами, сестрами і 
від’їхала до Жовкви, до монас-, до монас-
тиря феліціянок, щоб набути 
певного чернечого досвіду і зго-
дом поділитися ним з молодими 
кандидатками уже нового згро-
мадження...

Продовження у наступному 
номері «ЖС»

«Виховувати серце народу і служити 
там, де є найбільша потреба…»

Підготувала за матеріалами 
книги О. Жаровської 

«Випробувані, як золото в 
горнилі»

п. Наталія Гавінська

Росія включила у список заборонених українських кни-
жок, які нібито становлять загрозу «рускому міру», навіть 

духовну літературу.
Про це заявив перший заступник голови Держкомтелерадіо 

Богдан Червак в інтерв’ю газеті «День».
«Росіяни забороняють у себе українські книжки, які, на їхню 

думку, становлять загрозу «рускому міру». Так, до прикладу, у 
цій країні заборонені три мої книжки, зокрема, збірка «Лицарі 
духу», присвячена українським поетам-»вістниківцям» (Телізі, 
Ольжичу, Маланюку та іншим). Заборонили в Росії й українську 
духовну літературу - книжки митрополита Андрея Шептицько-
го і патріарха Йосипа Сліпого, навіть ті з них, у яких йдеться про 
виконання релігійних ритуалів. Виникає питання - який крите-
рій? Вочевидь, під заборону потрапляє все, що пов’язане з укра-
їнською ідеєю, ідентичністю, національно-визвольними зма-
ганнями», - сказав Червак.

За його словами, не чекаючи реакції парламенту на засилля 
російської книжки на українському ринку, що нерідко є контр-
афактною і є інструментом інформаційної війни, Держкомтеле-
радіо надало Державній фіскальній службі перелік сепаратист-
ської літератури, яку було видано в Росії і завезено до України з 
метою політичної дестабілізації ситуації.

«У бік Держкомтелерадіо одразу почали сипатися звинува-
чення. По-перше, нам закидали, що, забороняючи книжки, ми 
уподібнюємось Росії. А, по-друге, багато хто наполягав на тому, 
що такими методами ми просто не зможемо вирішити проблему 
й російська книжка все одно залишиться на ринку. Але не варто 
порівнювати наші дії з російськими. Ми ставимо бар’єр винят-
ково ідеологічній літературі, літературі, яка має на меті ліквіда-
цію Української держави», – наголосив він.

Перший заступник голови Держкомтелерадіо також підкрес-
лив, що в Україні необхідні системні зміни - запровадження 
маркування або ліцензування, внесення змін до законодавства. 
Про це повідомляє Укрінформ.

У РОСІЇ ЗАБОРОНИЛИ КНИГИ 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 

ШЕПТИЦЬКОГО І ПАТРІАРХА 
ЙОСИПА СЛІПОГО (УГКЦ)

Джерело: risu.org.ua

З Божою допо-
могою ми за-

вершили працю над 
проектом Патрі-
аршої курії УГКЦ 
соціальна ініціа-
тива «То-ся не зро-
бить» «Якісний від-
починок - щаслива 
сім’я». Сьогодні хо-
чемо згадати всіх, 
хто від самого почат-
ку допомагав протя-
гом трьох місяців 
реалізовувати даний проект. Адже, без цих людей ми б не змогли 
добитися поставленої мети.

Складаємо щиру подяку п. Олі Матвійчук, о. Ростиславу Пен-
дюку та всій команді «То-Ся» за те, що підштовхнули до реаліза-
ції нашої програми. Велике спасибі М.Б. Гацу за надану техніку і 
постійну підтримку. Щиро вдячні п. Тарасу Мартиняку та П. Во-
лодимиру Дидику які постійно відгукуються на прохання про до-

помогу, а також голові 
Перемишлянської РДА 
Р.Б. Андрусишину, який 
в свою чергу долучився 
до доброї справи. Скла-
даємо вдячність дирек-
тору ДП «Бібрський ліс-
госп» п.В.Б. Борщу за 
надані саджанці. Дякує-
мо З.Д. Максимишину, 
який орав, культивував 
ділянку. Також велике 
дякую І.І. Ничипору, ди-
ректору Перемишлян-

ського ліцею, та учням ліцею, за гарні вироби спортінвентарю. Дя-
куємо директору Вовківської ЗОШ М.В. Теодорович та всім дітям 
с. Вовків, які насаджували дерева. І на завершення дякуємо отцю 
Петру Закаляку, який багато 
часу доклав для реалізації да-
ного проекту для дітей нашого 
району. 

Надіємось, що в майбутньо-
му ще більше людей буде під-
тримувати ініціативи нашого 
Перемишлянського Благодій-
ного фонду Омеляна Ковча.

ПОДЯКА

Малий Полюхів великий проект

о. Іван Биков
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НОВИНИ ПОСЛАННЯ З МИНУЛОГО

Підготував о. Андрій Соко-
ловский

РОЗМОВА

Найважніша справа для 
Церкви, народу й ро-

дин - аби діти були добре вихо-
вані. Коли людина від дитин-
ства навчиться боятися Бога, 
заховувати Його святі запові-
ді, дбати про Божу благодать, 
стерегтися гріха, тоді й у житті 
буде добрим, совісним чолові-
ком, правдивим християнином 
і принесе родителям, Церкві 
та Батьківщині потіху та сла-
ву і буде працювати для Бога 
та ближніх. А навпаки, коли 
дитина не навчиться катихиз-
му, коли не вправиться замо-
лоду в боязні Бога та в сові-
сному виконуванні обов’язків, 
виросте на чоловіка, що не зу-
мів бути добрим та виконати 
своїх обов'язків супроти Бога 
і ближніх. Ми, священики, по 
спромозі працюємо для Вас та 
над вихованням Ваших дітей. 
Між тими обов’язками най-
важніший - проповідати і ка-
тихизувати діти. Самі знає-
те, що ті наші обов’язки були 
все нелегкі, а відповідальність 
перед Богом та людьми - важ-
ка. Тепер 
вони стали 
ще тяжчі. В 
деяких міс-
цях… ми не 
в силі досяг-
нути багатьох людей, навчити 
їх як слід Божої науки. Тому 
збільшується обов’язок роди-
телів родини подбати про те, 
щоб діти були добре вихова-
ні й навчилися від дитинства 
правд святої віри. Я як Ваш 
душпастир пригадую Вам цей 
важний Ваш обов›язок супро-
ти дітей, що з кожним днем 
стає важнішим. Від Вашої пра-
ці зависить їхня будуччина та 
Ваше щастя і старість. Бо хто 
ж не знає, як гірко можуть 
плакати родителі над недобри-
ми синами, доньками.

Щоб той обов'язок вихо-
вання дітей як слід сповнити, 
пам›ятайте на мою усильно, 
так часто повторювану раду: 
спільно молитися рано і ввечір 
наголос, по змозі - з молитвос-
лова. При них і мала дитина, 
яка ще нічого не розуміє, при-
викне до молитви, вслухається 

у слова Отченашу і Символа 
віри. А кожне слово - важне, 
кожне слово є дверми до неба; 
підносить душу від болота ма-
теріяльного життя й кожно-
денної злоби, біди й нужди до 
чогось вищого, святого, чисто-
го, ідейного, до Бога, - до того 
життя, що нам його дає благо-
дать Ісуса Христа. Тому кожне 
слово молитви нехай буде ви-

мовлюване голосно, виразно, 
зо страхом Божим, із глибо-
ким переконанням, із душею, 
зверненою до неба та відвер-
неною від гріха. 

Старші діти, молодь нехай 
помагають батькам у сповне-
нні того обов’язку супроти 
братчиків-сестричок та інших 

дітей у гро-
маді. До ка-
тихизуван-
ня потрібно, 
як і до про-
повіді, піс-

ланництва Церкви. Те піс-
ланництво-місію вділяю цим 
письмом усім християнам до-
брої волі, що схотять заступи-
ти нас, священиків, і помогти 
нам сповнити той душпастир-
ський обов›язок супроти 
християнських душ. До Тебе, 
Українська 
Молоде, 
звертаюся з 
цим закли-
ком і про-
ханням!

І Ви, 
Християн-
ські Жінки, поможіть у цій 
справі. Як матері, як сестри, 
як християнки дбайте про те, 
щоб усі діти знали святу віру. 
Всі разом подбайте про те, 
щоби й у школі вчили катихиз-
му. Будьте апостолками Ісуса 
Христа, ширіть Його царство, 
працюйте для Нього й у своїх 

родинах, і в цілій громаді. 
Зрештою, Дорогі Брат-

тя й Сестри, багато моліться, 
дбайте про побожні книжки, 
читайте їх наголос усім, що 
хотять послухати, дбайте і мо-
літься про загальне добро на-
роду, Церкви, працюйте для 
добра ближніх.

Християнська наука - це 
наука любові, християнське 

життя - це чин-
на любов ближ-
нього; пока-
зуйте ту любов 
ближнього осо-
бливішим спо-
собом усім без-
божникам, 
моліться за них 
багато, при-

нимайте на себе терпіння за 
їхні гріхи, ставайте з любові 
до них учасниками терпінь і 
мук Христа Спасителя. «Хрис-
тос для нас умачив Себе, при-
йнявши вид слуги...» (Флп. 2, 
7), «для нас зубожів, хоч був 
багатий, щоб ви Його вбоже-
ством збагатилися» (2 Кор. 8, 
9). Ідіть за прикладом Хрис-
та, терпіть усі злидні й убо-
гість для спасіння наших бра-
тів-безбожників. Покажіть їм 
щиру любов, а приєднаєте їх 
Спасителеві. Нехай пізнають 
у Вашій любові, що Ви учени-
ці Христа, що «Бог є любов’ю, 
любов - це найвища, одиноко 
тривала і могутня сила на світі. 
І нехай Божа благодать піддер-
жує Вас у сповненні Вашого 
великого післанництва, не-
хай зробить Вас достойними 

і того піс-
ланництва, 
і сповне-
ння його, і, 
вкінці, на-
городи за те 
сповнення.

Про виховання в родині
Мир Вам і Божа благодать!

“
обов’язок родителів родини 

подбати про те, щоб діти були 
добре виховані й навчилися від 

дитинства правд святої віри

“
Християнська наука - це наука 
любові, християнське життя - це 

чинна любов ближнього; по-
казуйте ту любов ближнього 

особливішим способом усім без-
божникам

“
Коли людина від дитинства навчиться 
боятися Бога, заховувати Його святі 
заповіді, дбати про Божу благодать, 

стерегтися гріха, тоді й у житті буде до-
брим, совісним чоловіком, правдивим 
християнином і принесе родителям, 

Церкві та Батьківщині потіху та славу і 
буде працювати для Бога та ближніх.

Андрей Митрополит 1939 
р., листопад, м. Львів.

Надр.: Письма-послан-
ня митрополита Андрея з ча-
сів большевицької окупації. 
- Йорктон, Саск., 1961. - С. 3-5.

ІСТОРІЯ

Погідна старенька, лежа-
чи у лікарняному ліж-

ку, розмовляла зі священиком, 
який прийшов її навідати. «Гос-
подь дарував мені дивовижне 
життя. Я готова до відходу». 
«Знаю», — тихо промовив свя-
щеник. «Маю лише одне по-
бажання. Я б хотіла, аби мене 
поховали з ложечкою у руці». 
«Як це? — здивувався свя-
щеник. — Чому Ви хочете, 
аби Вас ховали з ложечкою?» 
«Мені дуже подобалось бра-

ти участь у святочних при-
йняттях, які організовувалися 
у нашій парафії. Коли я під-
ходила до свого місця, то за-

вжди дивилася, чи на столі 
побіч тарілки лежить ложеч-
ка. Знаєте чому, отче? Коли 
я бачила ложечку, то зна-
ла, що наприкінці забави по-
дадуть торт або морозиво». 
«І що?» «Це означає, що най-
ліпше з’являється в кінці! І це 
я хочу сказати усім на своєму 
похороні. Коли люди ітимуть 
попри мою труну і питати-
муть, чому зі мною ця ложеч-
ка, я прошу Вас, отче, скажіть 
їм: ложечка у мене тому, що 
найліпше завжди подають у 
кінці».

Ложечка

Велич та унікальність осо-
бистості митрополита 

Шептицького є прикладом все-
бічного та щедрого служіння 
не тільки українському наро-
дові, не тільки парафіянам сво-
єї Церкви, а й усьому людству. 
Це відзначив Головний рабин 
України Яків Дов Блайх 1 листо-
пада в Національній опері Укра-
їни під час урочистої академії, 
присвяченої 150-річчю від дня 
народження митрополита Андеря Шептицького.

«Митрополит Андрей – людина миру. Він виступав за співп-
рацю усіх конфесій та віросповідань. Не ділив людей ні за націо-
нальністю, ні за віросповіданням. Саме на цьому видатний діяч ХХ 
століття будував свій підхід до життя, релігії, культури та освіти, 
сповнений безмежною мужністю та відвагою у злобні й трагічні 
часи для людства. Глава УГКЦ гідно ставився до інших конфесій», 
– відзначив рабе.

Промовець розповів, що митрополит Шептицький знав іврит 
та ідиш. Підтримував дружні стосунки з релігійними єврейськи-
ми громадами. «Митрополит завжди перед святами надсилав при-
вітання єврейським громадам на івриті. Крім того, він посилав єв-
рейським громадам гроші до свят на подарунки для бідних. Коли 
митрополит Андрей приїжджав у якесь галицьке місто чи містеч-
ко, його урочисто зустрічали українська громада зі священиком, 
рабин, старшина єврейської громади, котрі несли на зустріч із Ми-
трополитом сувій Тори. У роки німецької окупації напівпаралізо-
ваний Шептицький не лише виступив від імені своєї Церкви про-
ти німецької і російської політики, а й очолив акцію «Моральне 
співчуття» та порятунок євреїв від знищення», – сказав духовний 
наставник євреїв України.

Рабин зауважив, що вчинками митрополита Андрея завжди ке-
рували любов до людей та чесність. «І, – продовжив він, – ма-
буть, саме тому митрополит Андрей здобув повагу усіх народів сві-
ту. Митрополит Шептицький є прикладом любові до свого народу, 
прикладом прагнення до єдності всіх Церков, релігій та народів і 
зразком для наслідування сучасними громадянами, особливо мо-
лоді. Під час Другої світової війни Митрополит Андрей не тільки 
власними зусиллями врятував сотні єврейських родин від немину-
чої смерті, а й об’єднав вірян і духовенства для допомоги євреям».

Рабин розповів, що з ініціативи Митрополита була створена 
група осіб, насамперед зі священиків та монахів, які займалися ор-
ганізацією переховування євреїв. «У нас кажуть: лідер, якого на-
слідують, – гарний лідер, лідер, який виховує лідерів, – це вели-
кий лідер. Вчинки і діяльність Митрополита не тільки наслідують, 
а на його прикладі в наш час виховують талановитих суспільних 
та релігійних діячів. Гідність і порядність митрополита Андрея за-
вжди поряд із нами», – наголосив рабин Яків Дов Блайх.

Що ми можемо навчатися від цієї Великої людини? «Вважаю, 
двох важливих речей у житті... Насамперед не запитуйте, що дер-
жава може зробити для вас, запитуйте, що ви можете зробити для 
своєї держави. …Коли Мойсей говорив з євреями, він казав: Я стою 
між вами і Богом. Наші мудреці кажуть: Слово «я» стоїть між нами і 
Богом. Коли людина може забрати з того «я» свої інтереси і думати 
про інтереси Бога, про інтереси свого народу, про інтереси інших, 
тоді ми знаємо, що ми ближчі до Бога», – сказав рабин.

Головний рабин України Яків 
Дов Блайх про митрополита 

Андрея 

Департамент інформації УГКЦ

ЗНАЙШЛИ

У Йорданії під однією з найстаріших християнських церков у 
світі знайшли ще давнішу печеру. Місцеві археологи ствер-

джують, що там жили, молилися та переховувалися від ворогів 70 
учнів Ісуса Христа. Пам’ятка розташована в місті Ріхаб, котре за-
ховалося високо у горах на півночі Йорданії поблизу сирійсько-
го кордону. Зараз воно повністю мусульманське, але колись тут 
був ледве що не центр християнства. На маленькій території ар-
хеологи розкопали 33 церкви. Просто неба тепер можна побачити 
долівки храмів із мозаїками VII століття та штукатурку на стінах 
церкви 230 року від Різдва Христового. Саме під цим, найдавні-
шим храмом, і виявлено печеру апостольських часів. У ній збе-
реглися лавки та звернений на схід вівтар. Через дірку в стелі 
християнам передавали їжу місцеві, котрі підтримували їх. Між 
Йорданом і Єрихоном: біблійні святині у найнижчому на Зем-
лі місті Археологів вразив короткий напис на одній з мозаїк: «70 
улюблених Господом та Святою». Це дуже перегукується з єван-
гельською оповіддю про ширше коло 70 учнів-апостолів і Богоро-
дицю. «Тут знайшли монети і хрестики того часу», - розповідає на-
чальник відділу розвитку Ріхаба Алі Хазар. У місті вважають, що 
в печері під час гонінь переховувалися саме учні Ісуса Христа. 
Тут вони молилися та звершували перші християнські обряди. А 
отже, мова може йти про найстаріший із відомих християнський 
храм у цілому світі. Знахідку в Ріхабі вже наступного року візьме 
під охорону держава. У Йорданії обіцяють запросити кращих ар-
хеологів планети, щоб вони ретельно все дослідили.

Найстаріша Церква

Кореспондент ТСН Олександр Загородний
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Я християнин, і з ран-
ніх років мене вчи-

ли молитися, яб сказав, 
виключно,тексту молитви, але 
не потреби в молитві. Завче-
ні молитви за роки збуденіли 
і стали ніяк не спілкуванням з 
Богом, а «відмазкою» від Бога. 
У нашій, тисячолітній хрис-
тиянській традиції є велетен-
ський скарб різновидів мо-
литви: Молитва Псальмами, 
Короткі молитви,Словесна 
молитва, Мовчання в молит-
ві, Ісусова Молитва, Молит-
ва на вервиці, Молитва спо-
глядання. Вони є чудесним 
знаряддям проти буденнос-
ті в молитві. Та проблема в ін-
шому, в особистому 
ставленні до молит-
ви - нав'язливий 
обов’язок чи потре-
ба спілкування, а 
можливо, моя молитва є егоїс-
тичним монологом?

Озброївшись всіма видами 
молитви і доброю постановою: 
від сьогодні буду приділяти 
молитві годину. Та приходить 
завтрашній день із своїми тур-

ботами, працею, веселощами 
і знову моя постанова розчав-
лена і перенесена на наступ-
ний день, тиждень…. Основна 
криза в молит-
ві - брак часу та 
втома, піджив-
лена лінивством 
і телевізором. 
Вищезгадані 
причини та життєві клопоти 
разом із зайвою порцією медіа 
є джерелом розсіяння під час 
молитви. 

В один чудовий дань, у двері 
життя стукає клопіт тоді, я ха-
паю вервичку чи біжу в неді-
лю до церкви і з запалом кри-
чу до Бога так, що аж ангели 

закривають вуха 
крильми. Та тільки 
- но стало спокійні-
ше, знову брак часу, 
втома, лінивсто, те-

левізор, Отче наш, Богороди-
це Діво і ліжко. Незважаючи 
на всі ці кризи в молитовно-
му житті, десь глибоко всере-
дині жевріє відчуття глибокої 
потреби в молитві. Людина від 
початку створена для спілку-

вання, і навряд чи можна зна-
йти кращого співрозмовника, 
ніж того, хто мене сотворив.

Для плідної молитви Святі 
Отці рекомен-
дують перед мо-
литвою віднай-
ти внутрішній 
спокій, відло-
жити всяку жи-

тейську печаль, серцем лину-
ти у пустелю, де тільки Бог і я. 
Наступним кроком доброї мо-
литви, попри всі незавершені 
справи та заклопотаність, ви-
значити конкретний час і точ-
ну годину для молитви. 

На завершеня, пропоную 
спробувати молитися найдрев-
нішою молитвою – псальма-
ми. Псальми -це молитва Свя-
того письма і сам Христос 
постійно молиться псальмами, 
так разом з Ісусом і всіма свя-
тими молімось у тишині Олив-
ної гори, до нашого Отця.

P.S. Від імені редакції «Живе 
Слово», прошу шановних 

читачів надсилати свої пере-
живання в молитві псальмами.

Моя молитва
Немає жодної релігії, яка б не мала молитовних форм 
спілкування із «Вищим»

“
...моя молитва є 

егоїстичним моно-
логом

“
Основна криза в молитві 

- брак часу та втома, 
підживлена лінивством і 

телевізором

о. Олег Федишин

ДУМКА

Ми абсолютно одностай-
но говоримо про те, що 

той, хто живе в стані тяжкого 
гріха, чи ми говоримо про си-
туацію розлучених і повторно 
одружених, чи говоримо про 
будь-який інший гріх щодо Бо-
жих заповідей, навчання Церк-
ви є незмінне – у стані тяжко-
го гріха до Святого причастя не 
можна приступати.

Про це сказав Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав в 
інтерв’ю «Радіо Витакану», під-
биваючи пер-
ші підсумки 
XIV Асамблеї 
Синоду єпис-
копів Като-
лицької Церк-
ви у Ватикані, 
в якій він бере 
участь.

Предстоятель пояснив, що 
«коли Церква каже, що хтось 
є в стані тяжкого гріха і не 
може бути допущений до Свя-
того причастя, вона цим ніко-
го не дискримінує, нікого не 
принижує, а навпаки таке на-
вчання Церкви є великою за-
хороною і материнською до-
помогою таким людям». «Бо 
ми знаємо, згідно навчань свя-
того апостола Павла, що Свя-
те причастя можемо прийняти 
як на спасіння нашої душі, так 
і на наш суд або осудження. 
Отож, згідно навчання святих 
апостолів і традиційного вчен-
ня Церкви, коли хтось присту-
пає до причастя у стані тяжко-
го гріха, він ще погіршує свій 
стан, тому він чинить новий 
тяжкий гріх святотатства», – 
зауважив Блаженніший.

Він розповів, що отці на Си-
ноді одностайно висловили-
ся щодо цього питання. І коли, 

каже Глава УГКЦ, ми говори-
мо про Святе причастя, зокре-
ма про можливість чи не мож-
ливість Святого причастя для 
тих, хто є в стані тяжкого гріха, 
то це питання є не питанням 
якогось пастирського методу, 
це є питання доктрини Церк-
ви, питання католицької віри, 
питання розуміння, з одного 

боку, як свя-
тості Таїнства 
подружжя, а з 
іншого боку, 
розуміння та-
кож святос-
ті і змісту Єв-
харистії як 
осердя, вер-

шини християнського життя.
Натомість Блаженніший 

Святослав розповів, що на Си-
ноді єпископи роздумували 
більше над тим, як допомогти 
тим людям, які живуть у стані 
такого тяжкого гріха і як з ньо-
го вийти. Яка є покутна дорога, 
по якій сьогодні Церква може 

повести людей до навернення, 
покаяння, а відтак можливості 
поправитися. Бо це є ті умови-
ни, згідно яких людина може 
вилікуватися із стану тяжкого 
гріха.

У цьому питанні, на думку 
Глави УГКЦ, цікавим є внесок 
саме Східних Церков, тому що, 
можливо, у латинському обряді 
поняття про гріх є більш юри-
дичним. «Тобто гріх як певний 
переступ закону, за який на-
ступає певна кара. Отож у ба-
гатьох простих людей склада-
ється таке враження: ага, раз 
я порушив закон, значить тоді 
я є покараний. Неможливість 
причастя – це є покарання для 
мене… Ну, то давайте тепер по-
чнемо просити Церкву, аби це 
покарання в той чи інший спо-
сіб можна було зменшити або 
відмінити. У східній церковній 
духовності гріх розуміється не 
так, як переступ якогось зако-
ну, а розуміється, як страшна 
недуга, хвороба, яка потребує 
лікування. Тобто всяка покут-
ня практика в розумінні схід-
ного богослов’я, є лікувальна, 
терапевтична. Таким чином ми 
допомагаємо зрозуміти бага-
тьом нашим співбратам у єпис-

копстві, що тра-
диційне вчення 
Церкви про по-
кутню практику, 
про можливість 
чи неможливість 
Святого при-
частя для тих, 
хто живе у ста-
ні тяжкого гріха, 
це не є якась су-

вора кара для когось, а це є до-
рога лікування та оздоровлен-
ня людської душі», – пояснив 
Предстоятель УГКЦ. 

Чи можна причащатись ?
Глава УГКЦ пояснив, чому розлучені і повторно 
одружені не можуть причащатися.

“
...коли хтось приступає до 

причастя у стані тяжкого гріха, 
він ще погіршує свій стан, тому 

він чинить новий тяжкий гріх 
святотатства

“
У східній церковній духовності гріх 
розуміється не так, як переступ яко-
гось закону, а розуміється, як страш-

на недуга, хвороба, яка потребує 
лікування. Тобто всяка покутня прак-

тика в розумінні східного богослов’я, є 
лікувальна, терапевтична. 

Департамент інформації 
УГКЦ.

Що робить людину щасливою? Що надає життю сенс? Гро-
ші, слава, популярність чи, можливо, кар’єра? Ми всі 

знаємо відповідь, навіть якщо не живемо згідно з нею: усі вище 
перераховані пункти — на другому місці. Є лише одна річ, а точні-
ше — одна Особа, яка може нас зробити щасливими.

Це також єдиний спосіб зрозуміти трьох жінок, про яких іти-
меться далі. Перебуваючи на вершині світового визнання, вони 
відмовилися від усього заради прагнення іти за Христом.

Кар’єра Долорес 
розвивалася навди-
вовижу швидко! У ві-
сімнадцять вона зігра-

ла роль коханої Елвіса Преслі у фільмі «Кохаючи тебе» (1957 р.). 
Цікаво, що саме вона у цьому фільмі подарувала Елвісу його пер-
ший екранний поцілунок. Вона зіграла помітні ролі у більш як 
9 фільмах протягом наступних п’яти років. Її партнерами були Сті-
вен Бойд, Монтґомері Кліфт, Джордж Ґамільтон та Роберт Ваґнер. 
Вона була на піку популярності.

Раптом — коли їй виповнилось 24 — уже заручена висхідна зір-
ка Голівуду заявила, що покидає все заради того, аби стати мона-
хинею. Згодом Долорес пояснила, що поворотним моментом були 
зйомки «Франциска з Ассизі», у якому вона зіграла святу Клару. 
Під час зйомок в Італії вона зустрілася з Папою Йоаном XXIII. Ді-
вчина представилась: «Я — Долорес Харт, граю роль Клари», на 
що Святіший Отець відповів: «Ні, ти і є свята Клара з Ассизі!»

Прихильники та друзі — ба навіть вороги — були шоковані 
звісткою. Харт згадувала, що навіть її близький друг, священик, 
о. Дуді назвав її божевільною. Один із них писав їй агресивні листи 
протягом довгих років, уже після її вступу до монастиря. Чоловік 
довго намагався з нею поговорити про «змарноване життя». Харт 
відповідала йому просто: «Якби ти чув те, що чула я, ти б теж сюди 
прийшов».

Олая Оліверос була 
успішною іспанською мо-
деллю, яка знімалася у 
фільмах та рекламних ро-

ликах в Іспанії та за її межами. Відвідуючи Фатіму, місце об’явлень 
Діви Марії, вона пережила «досвід землетрусу». З її слів — Олая 
виразно побачила себе у габіті, що їй здалося абсурдом, однак за-
бути це видіння вона не могла. Пізніше вона вирішила, що Ісус 
просить її полишити гламурне життя й стати черницею. Вона 
каже, що Господь ніколи не помиляється: «Він запитав, чи я піду за 
Ним, а я не могла відмовити». Зараз вона належить до напівзакри-
того Ордену святого Михаїла.

Амада Роза Перес була 
однією з найуспішніших ко-
лумбійських моделей, доки 
не зникла з поля зору публі-

ки десять років тому. Згодом, через п’ять років, вона повернулася, 
щоби пояснити свою відсутність — Амада пережила час релігійно-
го навернення та працювала зі спільнотою Діви Марії (проте мона-
хинею не стала).

У момент стрімкого розвитку кар’єри у неї діагностували хво-
робу, яка значно знизила її слух. Діагноз змусив замислитися над 
стилем життя, визнає зірка: «Я почувалася розчарованою, незадо-
воленою; я не мала жодної мети й була занурена у швидкоплин-
ні задоволення… Я завжди мала питання, на які світ не мав відпо-
відей». Зараз вона регулярно відвідує Святу Месу, сповідається, 
молиться Розарій та Коронку до Божого Милосердя. «Раніше я за-
вжди поспішала, втомлювалася і в мене швидко погіршувався на-
стрій. Зараз я живу у мирі, світ мене не цікавить, я насолоджуюся 
кожною хвилиною, яку Бог мені дарує», — пояснює вона.

Також Амада каже, що «бути моделлю означає бути еталоном, 
кимось, чиї погляди наслідують». «Але я втомилася бути повер-
ховою моделлю. Я втомилася від світу брехні, осуду, лицемірства 
та обману; від суспільства, де повно антицінностей, які зроджу-
ють жорстокість, перелюб, наркотики, алкоголь, бійки; я втоми-
лася від світу, що підносить багатство, задоволення, сексуальну 
аморальність та шахрайство. Я хочу бути моделлю, яка пропагує 
справжню гідність жінки, а не її використання з комерційною ме-
тою», — каже вона.

Три відомі красуні, які 
покинули все і пішли за 

Христом

За матеріалами: СhurchРОР  
Переклад: Ірина Ролінська, СREDO 

Джерело: CREDO

Долорес Харт: «Якби ви чули те, 
що чую я…»

Олая Оліверос: «Господь 
ніколи не помиляється…»

Амада Роза Перес: «Тепер 
я живу у мирі…»


