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Місцем великого Божого 
милосердя є святі від-

пустові місця, де молитовно по-
читаються чудотворні ікони. 
Коли хтось мав нагоду перебу-
вати у чудотворному місці, той 
відчував у своїй душі Божу лю-
бов і милосердя, тому що у цьо-
му місці ласкава Господня рука 
обдаровує своїми ласками тих, 
хто з вірою приходить сюди. 
Одним з таких місць є м. Ярос-
лав у Польщі, де знаходиться 
чудотворна ікона «Милосердя 
Двері».

Ярославська чудотворна іко-
на «Милосердя Двері» в Україн-
ській Греко-Католицькій Церк-
ві є офіційною іконою Року 
Божого милосердя. Цього року 
вона виставлена для вшануван-
ня в усіх кафедральних соборах 
нашої Церкви.

Чудотворна ікона «Мило-
сердя Двері» сьогодні зберіга-
ється у соборі Преображення 
Господнього в м. Ярославі у Пе-
ремисько-Варшавській архиє-
пархії УГКЦ в Польщі.

Старовинне місто Надсяння 
Ярослав за висновками україн-
ських істориків засноване ще 
в 1031 р. руським володарем 
Ярославом Мудрим. Окрасою 
міста є греко-католицький со-
бор Господнього Преображен-
ня. Храм побудовано на місці 
колишнього замку князів Ост-
розьких протягом 1717 – 1747 
рр. Його фундатором був ку-
пець і бургомістр Ілля Вапин-
ський, а посвятив собор єпис-
коп Онуфрій Шумлянський. 
Найбільшою духовною цінніс-
тю собору є Ярославська чудот-
ворна ікона Матері Божої «Ми-
лосердя Двері», яку намалював 
у першій половині XVII ст. неві-
домий іконописець, її написан-
ня умовно можна датувати 1631 
роком.

8 березня 1779 року Папа Пій 
VI надав відпуст всім, хто з до-
триманням визначених умов, 
вшановуватиме Богородицю 
на цій іконі. 21 листопада 1779 
року ікону було визнано чудот-
ворною.

З 1947 по 1989 роки, як зви-
чайно було в ці непрості часи, 
було заборонено привселюд-
но вшановувати згадану ікону, 
тому що комуністи закрили гре-

ко-католицький храм у Яросла-
ві, а ікону передали до музею. 
Після різних старань ікону було 
повернено до храму.

18 серпня 1996 року відбу-
лась урочиста коронація чудот-
ворної ікони Пресвятої Бого-
родиці «Милосердя Двері», за 
участю кардинала Сільвестріні 
та великої кількості паломни-
ків. Коронацію було здійсне-
но від імені Папи, нині свято-
го, Івана Павла ІІ. Урочистість 
самої коронації захопила ве-
личчю всіх її учасників. Місцем 
святкування було визначено 
площу перед міською ратушею, 
де за розпорядженням міського 
уряду було встановлене підви-
щення і капличку для ікони Ма-
тері Божої. Настав переддень 
храмового свята Преображен-
ня Господнього 18 серпня 1996 
р. Зранку над містом було ви-
дно малохмарне небо. З собору 
за хрестом і хоругвами в напря-
мі ратуші вирушила величава 
процесія. На плюшевих поду-
шечках несено освячені корон-
ки, за ними – ікону «Милосер-
дя Двері». Спокійною ходою 
йшли за Нею тридцять єписко-
пів римського і дев’ять візантій-
ського обрядів, за ними – свя-
щеники. Співаючи пісні в честь 
Пречистої Діви Марії, радісно 
крокували тисячі вірних. Куль-
мінаційним моментом після лі-
тургії, була коронація на іконі 
голівок Матері Божої та Ісуса 
Христа золотими коронками. 
Тоді ікону освітило сонце, а 
Божа благодать знов засяяла 

навколо нього у вигляді ясно-
го кола - ореолу під невимов-
не захоплення учасників, які 
гаряче молилися до Господа. 

«Коли Христова Церква 
прославляє в особливий спо-
сіб якусь ікону, а особливо, 
коли покладає на цю ікону ко-
рону актом її коронування, 
вона неначе хоче підкресли-
ти, що тут двері Божого мило-
сердя є відкриті. Кожний, хто 
приходить і своєю молитвою 
стукає у ці двері, може бути 
торкнутий Богом, Бог збли-
зиться до цієї людини, оздо-
ровить її, перемінить і у сво-
єму милосерді дасть їй нове 
життя: дочасне і вічне», − ска-
зав Блаженніший Святослав 
(Шевчук), Глава УГКЦ, у про-

повіді під час Божественної Лі-
тургії у греко-католицькому 
соборі Преображення Господ-
нього в м. Ярославі (Польща) 
18 серпня 2011 року з наго-
ди 15-ліття коронування ікони 
«Милосердя Двері» папськими 
коронами.

Саме ця ікона на прохання 
Папи Франциска була привезе-
на до Риму у  базиліку Святого 
Петра на відкритті Ювілейно-
го Року Милосердя. Як розповів 
Блаженніший Святослав, копію 
цієї ікони, яка є офіційною іко-
ною Святого Року Божого Ми-
лосердя в УГКЦ, було подаро-
вано проповідникові Папського 
Дому о. Раньєро Канталамесі, 
від якого Святіший Отець дові-
дався про її існування та заба-
жав, щоб вона була присутня 
під час відкриття Ювілею Ми-
лосердя.

За словами Глави УГКЦ: «Що 
це означає для нашої Церкви, 
для нашого народу, годі збаг-
нути. Адже ми так давно шука-
ли способу, аби вся Католиць-
ка Церква молилася за Україну. 
Бо зараз на наші плечі лягають 
дуже тяжкі тягарі... І так ви-
глядає, що Богородиця особис-
то бере на себе всі необхідні 
справи, аби промовити слово за 
Україну».

Милосердя двері відкрий нам, Благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе 
надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти єси 
спасіння роду християнського

За матеріалами Вісника 
Любачівщини №19, Львів – 

2011  http://catholicnews.org.
ua/ukrayinska-ikona-dveri-

miloserdya-u-vatikani

УГКЦ не відпускатиме гріхи та не причащатиме корупціоне-
рів, які не розкаюються і не відмовляються брати участь у неза-
конних оборудках.

Про це в інтерв’ю Фокусу заявив Глава УГКЦ Святослав 
(Шевчук).

«Ми хочемо боротися з цим явищем не канонічними санкці-
ями, а в першу чергу в форматі Таїнства Сповіді. Адже коруп-
ція - це тяжкий гріх. Якщо людина постійно здійснює його і не 
кається, який тоді сенс в сповіді? Щоб сповідатися, спочатку 
потрібно покаятися і вирішити більше не повторювати гріхов-
них дій. Той, хто свідомо і добровільно відмовляється покаяти-
ся в гріху корупції, не зможе отримати відпущення своїх гріхів 
і причаститися», - сказав він.

«На жаль, багато українців зжилися з цим гріхом і вже не від-
чувають його тяжкості», - додав Блаженніший Святослав.

Гріх корупції Патріарх порівняв із зіпсованою їжею.
«Ви ніколи не дасте своїм дітям зіпсованою їжі, адже вона 

може завдати шкоди їх здоров’ю. Корупція як раз і є такою 
їжею. Допускаючи корупцію, ми тим самим даємо своїм дітям 
зіпсоване суспільство. Кожен з нас повинен відчути відпові-
дальність за це», - наголосив першоєрарх.

Боротьба з корупцією 

24 Грудня 2015 року 
дев’ятнадцятирічну енергійну і 
творчу дівчину спіткало важке 
випробування – лімфома. 

Борбулевич Марія жителька с. 
Костенів Перемишлянського ра-
йону ось вже третій місяць бо-
реться із своєю недугою. Дівчи-
на, яка любить спорт-футбол, та 
захоплюється написанням прози 
і поезії, сьогодні знесилена при-
паратами та хімією. Про - те, ліка-
рі, ставлять оптимістичний про-
гноз за умови довготривалого та 
коштовного курсу лікування. До-
помогти Марійці повернутись до 
попереднього квітучого життя, 
яке тільки розквітає може наша 
небайдужість.
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НЕДІЛЯПІСТ
Жнива 

о. Михайло Романюк

Неділя про 
Страшний суд!!!

ІСТОРІЯ ДЛЯ ДУШІ

Великий піст - 
найбільш три-

валий і суворий з 
усіх постів Церкви. 
Він встановлений у 
пам’ять сорока днів, 
які Ісус Христос про-
вів у пустелі, готу-
ючись до проповіді. 
Тому кожен христи-
янин у ці дні намага-
ється більше уваги 
приділяти оточуючим 
його людям, підсилює 
свої домашні молит-
ви, частіше буває на 
богослужінні в храмі.

Святий Амвросій Меді-
оланський каже: «Як у час 
жнив збирається їжа для тіла, 
так у дні святої Чотиридесят-
ниці ми повинні збирати їжу 
для душі, яка живилася б нею 
для життя вічного. Бо як нера-
дивий, який нічого не загото-
вить своєчасно, цілий рік го-
лодує, так і той, хто постом і 
молитвою знехтує в велико-
пісний час зібрати для душі 
духовну пшеницю і небесне 
життя, терпітиме вічну спра-
гу і бідність».

Великий піст - це дивовиж-
не таїнство, що дозволяє лю-
дині наблизити свою душу до 
Бога. Тим не менше, більшість 
сучасних людей сприймають 
Піст як дуже строгу дієту, яка 
йде до нас з найдавніших ча-
сів і допомагає поліпшити са-
мопочуття людини.

В сучасному світі прийнято 
вважати, що під час Великого 
Посту люди осмислено очи-
щають свій організм, обмежу-
ючи себе в більшості звичних 
продуктів. Але це не зовсім 
так.

Великий піст - це піст з ве-
ликої бук-
ви, це свого 
роду подвиг, 
завдяки яко-
му люди-
на рухаєть-
ся своєю 
душею до 
Бога. Це його найважливіше 
призначення. На жаль, за ме-
тушнею сучасного світу, лю-
дина стала рідше думати про 
свою душу, перестала її від-
чувати. Всі ми прагнемо до 
комфортної і ситого життя, 
забезпечуємо себе матеріаль-
ними цінностями, все більше 
прагнемо володіти красиви-
ми речами, нерухомістю, ма-
шинами. Кожна людина лю-
бить смачно і рясно поїсти, 
спробувати вишукані і дорогі 
страви, оточити себе всіма до-
ступними благами нинішньої 
цивілізації. Ми надто зайня-
ті для роздумів над власними 
вчинками і діяннями, роби-
мо все на автоматі: на будні 
поглинені роботою, на вихід-
них відпочинком. Ми пере-
стали думати про свою душу, 
але ж це робить людину чер-
ствою, аморальною і далекою 
від Бога. Коли людина прагне 
зробити своє життя комфорт-
ним, в цьому немає нічого за-
бороненого, але якщо це стає 
метою життя, людина може 
втратити свій людський ви-
гляд.

Тому Великий Піст - це час, 
коли людина може задумати-

ся про сенс свого життя, очис-
тити не тільки своє тіло, а й 
допомогти своєму духовному 
світу. Таким чином, Піст по-
єднує фізичне очищення з ду-
ховним, вони 
йдуть в руку 
один з од-
ним.

За-
вжди слід 
пам’ятати, 
що головна 
мета посту - 
не дієта, а до-
сягнення покаянного почуття, 
виправлення себе. На жаль, 
навіть серед людей, що часто 
ходять до церкви, є багато та-
ких, хто не розуміє високого 
духовного значення Велико-
го посту, вважають достатнім 
самого лише стримання від 
певного роду їжі та плотських 
утіх. Свята Церква наголо-
шує у великопостових молит-
вах: «Марно ти радієш, душе 
моя, стриманню в їжі, якщо 
від пристрастей ти не очище-
на: якщо стримання в їжі не 
стане причиною виправлення 
твого життя, то гидкою будеш 
в очах Бога».

«Ухиляйся від зла і тво-
ри добро», 
– ці сло-
ва з першо-
го послан-
ня апостола 
Петра вар-
то найперше 
пам’ятати 

всім упродовж Великого по-
сту, – рекомендують учителі 
Церкви.

Що є головною ціллю свято-
го посту та за допомогою яких 
засобів її досягти? «Значення 
посту полягає не у стриманос-
ті від їжі, а в усуненні гріхів, – 
навчає святитель Йоан Золо-
тоустий. – І хто обмежує піст 
тільки стриманістю в їжі, той, 
властиво, безчестить його. Ти 
постиш? Доведи мені це свої-
ми ділами! Якими, скажеш, ді-
лами? Коли побачиш бідного, 
дай милостиню. Коли маєш 
ворога, примирися! Коли по-
бачиш свого друга щасливим, 
не заздри! Хай постяться не 
тільки уста, але слух, зір, ноги, 
руки та всі члени нашого тіла... 
Що за користь, коли ми стри-
муємося від страв, а гриземо і 
з’їдаємо братів».

За словами пророка  
(Іс.58:3–11), піст полягає в 
тому, щоб одягнути нагого, 
щоб нагодувати голодного, 
розділити хліб свій з ближні-
ми. Піст - це час, коли ми по-
винні забути про себе, на-
вчитися жертвувати собою 
заради інших. Час Велико-

го посту даний нам 
саме для того, щоб 
ми переглянули 
своє життя, свої від-
носини з Богом і на-
шим ближнім. Це 
набагато важливі-
ше і набагато важ-
че, ніж просто утри-
муватися від якоїсь 
їжі. Якщо в недо-
триманні посту ті-
лесного ми нерід-
ко можемо знайти 
собі виправдання 
(хвороба, подорож, 

брак матеріальних засобів і т. 
д.), то в тому, що ми не працю-
ємо по-справжньому над сво-
єю душею, над своїм серцем, 

нам немає 
виправдання.

Зміст і 
мета посту 
полягає саме 
в тому, щоб 
наслідуючи 
Христа, ми 
все більше 
і більше до 

Нього наближалися і ставали 
до нього подібними. Напевно 
багато хто з нас із власного до-
свіду знають, наскільки повні-
ше буває сприйняття служб 
Страсного тижня і радість 
свята Пасхи, якщо ми достой-
но і по-християнськи прове-
ли піст, наскільки краще почу-
ває себе наша душа, наскільки 
охоче відгукується вона на все 
те, що чує в Церкві в страсні 
і пасхальні дні, коли ми гідно 
пройшли час посту.

Під час Великого посту ко-
жен з нас може взяти на себе 
якийсь духовний подвиг. 
Можна, наприклад, дати собі 
обіцянку протягом посту ні-
кого вголос не засуджувати. 
Якщо нам вдасться шість тиж-
нів протриматися, нікого не 
засуджуючи, це вже буде ве-
лика справа. Звичайно, це не 
означає, що ми повинні утри-
муватися від засуду лише 
під час Великого посту, але 
оскільки ми засуджуємо один 
одного щодня, дамо собі шанс 
і можливість хоча б на певний 
час замкнути вуста для вся-
кого слова осуду. І якщо нам 
це вдасться, ми побачимо, на-
скільки зміниться наше став-
лення до інших людей після 
декількох тижнів такої духо-
вної вправи.

Можна також дати собі обі-
цянку протягом посту ні з ким 
не сваритися, нікого не крив-
дити. Це буває дуже важ-
ко - не дратуватися на наших 
ближніх або на товаришів по 
службі. Але якщо ми зможемо 
хоча б у дні посту утримати-
ся від такої спокуси - це буде 
дорогоцінніше для Бога і для 
кожного з нас, ніж утриман-
ня від тієї чи іншої їжі. Господь 
сказав: «Не те, що входить в 
уста, сквернить людину, а те, 
що виходить з уст, сквернить 
людину ... Бо від серця вихо-
дять злі помисли, вбивства, пе-
релюбства, любодіяння, кра-
діжки, лжесвідчення, хула» 
(Мф.15:11,19).

«Як у час жнив збирається їжа для тіла, так у дні святої Чотиридесятниці ми 
повинні збирати їжу для душі, яка живилася б нею для життя вічного.»

“
Ми надто зайняті для роздумів 

над власними вчинками і 
діяннями, робимо все на 

автоматі...

“
«Ти постиш? .... Хай постяться 
не тільки уста, але слух, зір, 

ноги, руки та всі члени нашо-
го тіла... Що за користь, коли 
ми стримуємося від страв, а 
гриземо і з’їдаємо братів».

Продовження на ст.3

Коли ми чуємо що має 
бути суд, то мимоволі 

починаємо відчувати певний 
страх. Щось подібного ми 
відчуваємо у М’ясопусну 
неділю. Тиждень, що на-, що на-
ступає після неділі Блуд-
ного Сина, називається 
М’ясопусною і закінчується 
неділею, яка має ту саму 
назву. М’ясопусна неділя 
– це вже останній день пе-
ред Великим постом, у якому 
ще дозволялося їсти м’ясо. 
Звідси й назва цієї неділі – 
м’ясопуст, що значить від-, що значить від-
пущення, покинення м’яса. 

Очевидно, ми тут маємо на думці ті часи, коли Великий піст до-
тримувався дуже строго.

М’ясопусна неділя ще має назву неділі про Страшний Суд. 
Цього дня читається святе Євангеліє, в якому Ісус Христос 
говорить про Страшний Суд та про вічну нагороду для праведних 
і вічну кару для грішних. Події Страшного Суду присвячена вся 
сьогоднішня богослужба. Оспівуючи перебіг Страшного Суду, 
вона намагається наповнити нас спасенним страхом, жалем 
за гріхи та вказати на необхідність добрих справ, передовсім 
справ милосердя.

Перед цим судом ніхто не втече, і тут усе буде виявлене, 
нагороджене або покаране, про це сказано в наступних 
стихирах з великої вечірні неділі: «Книги відчиняться, 
виявлені будуть людські діла перед нестерпним судом, а вся 
долина зашумить страшним скреготом плачу, коли побачить 
усіх грішних, засуджених на вічні муки Твоїм справедливим 
судом, і даремний плач. Тому молимо Тебе, Блаже, пощади 
нас слав’лячих Тебе, єдиний многомилостивий». «Засурмлять 
труби й розпадуться гроби, і ввесь людський рід воскресне з 
трепетом. Ті, що творили добро, радуються в радості чекаючи, 
щоб прийняти нагороду. А грішники тремтять, гірко ридаючи, 
бо йдуть на муку й відлучаються від вибраних. Господи слави, 
змилосердися над нами й пощади нас, як Благий, та зроби нас 
гідними мати частку з тими, що Тебе полюбили».

Кожний стане на Страшному Суді, і там не будуть зважати на 
особи, а кожен понесе відповідальність за свої вчинки і певну 
бездіяльність. Праведники відправляться на вічне блаженство, а 
грішники – на вічні муки у пеклі. А що таке пекло? Це не місце, 
як описував у своєму творі «Енеїда» - Іван Котляревський, де 
грішників підвішують і смажать, а пекло – це стан без Бога, 
коли я зрозумію, що втратив і буду сам себе картати протягом 
вічності. Порятунку тоді не буде. Проте ще є час до покаяння і 
переміни. о. Ярослав Кондратик

Прийшов якось чернець до свого наставника, і каже:
— Отче, скільки разів я ходжу до тебе й каюся, скіль-

ки ти давав мені порад, але я не можу виправитися. Яка користь 
мені приходити до тебе, якщо після наших бесід я знову впадаю 
у гріхи?

Авва відповів:
— Сину, візьми два горщики: один із медом, інший порожній. 

Учень так зробив. 
— А тепер перелий кілька разів мед з одного горщика в ін-

ший. Учень знову послухався. 
— Тепер, сину, подивися на порожній горщик і понюхай 

його. Учень подивився, понюхав і каже: 
— Отче, порожній горщик пахне медом, і на денці трохи за-

лишилося. 
— Ось так, — сказав учитель, — і мої настанови осідають у 

твоїй душі. Якщо ти заради Христа засвоїш у житті принаймні 
частину чеснот, то Господь у милості своїй доповнить решту і 
спасе твою душу для життя у раю. Бо й на землі хазяйка не си-
пле перцю в горщик, який пахне медом. Отак і Бог не відкине 
тебе, якщо збережеш у душі хоч би трохи праведності.

Горщик з медом
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ПОСТАТЬ ПІСТ

«Христовий скиталець» 
Олексій Зарицький

Продовженя у наступному 
номері

Жнива

Часто люди запитують, як впоратися зі спокусою, роздра-
туванням, як зробити, щоб не дозволити собі виплеснути 

гнів на іншу людину. Наведу такий приклад, який можливо ви-
кличе в декого посмішку, але на мій погляд він є досить повчаль-
ний. До відомого знахаря прийшла молода жінка з проханням 
допомогти їй вирішити проблему сімейного життя, бо мовляв 
чоловік, який нібито й старається всіляко їй догодити, натомість 
своєю поведінкою і своїми словами, постійно її дратує, тож вона 
часто з ним свариться і нема в хаті спокою. Маю для тебе дуже 
добрі ліки, простягаючи їй пляшечку з якоюсь рідиною, відпо-
вів знахар. Це така «чудодійна» вода, яка обов’язково тобі до-
поможе, коли вживатимеш її за моїм рецептом, а рецепт дуже 
простий: коли захочеш сваритися з чоловіком, швиденько на-
бери цієї води повен рот і старайся ні крапельки не випустити. 
Тримай доти, поки пройде вся злість, тоді можеш проковтнути... 
По кількох днях «лікування», радісна й усміхнена жінка разом 
зі своїм чоловіком прийшли подякувати за спокій що тепер па-
нує в їхньому домі. 

Отже один зі способів - у той момент, коли гнів підступає до 
вашого серця, вже захлиснув його і готовий вилитися в слова, - 
замкнути свої уста і не дати їм розкритися до тих пір, поки на-
пад гніву не пройде. Придушити в собі гнів, «проковтнути» його 
- це, можливо, процедура неприємна і болюча, але якщо навчити-
ся хоча б цього, то потім можна переходити і до роботи над влас-
ним серцем. «Якщо теперішній піст проведемо з такою ревністю, 
що цього тижня зовсім перестанемо клястися, наступного по-
долаємо гнів, а через тиждень викорінимо обмови, а в подальші 
тижні поправимося ще в іншому, то йдучи тією дорогою вище і 
вище, мало-помалу осягнемо сам вершок чесноти.» (Св. Іван Зо-
лотоустий). І власне час Великого посту ідеально підходить для 
того, щоб зробити перший крок. Це той самий час, коли, якщо 
ми ще не почали роботу над собою, ми можемо її розпочати…За-
вжди пам’ятаймо мудрі і повчальні слова св. Василія Великого, 
який каже:« «Тому, що ми не постили, нас прогнано з раю. Чині-
мо, отже, піст, щоб до раю знову повернутися!». 

продвження поч.на ст. 2
«Піст завжди корисний для тих, що його радо 
приймають. Бо на такого, що постить, не на-
важаться нападати злі духи. Навпаки, радше 
сторожі нашого життя – ангели помагають тим, 
що постом очистили свої душі…» ( св. Василій 
Великий).

о. Михайло Романюк

СТАТИСТИКА

Він був Божим промін-
цем віри, надії та лю-

бові в «долині темряви», у 
таборах Сибіру й Казах-
стану, де гоїв душевні рани 
і бадьорив дух не тільки 
рідним українцям, а й ро-
сіянам, казахам, полякам, 
німцям – усім, хто шукав 
Бога…

Народився Олексій За-
рицький 17 жовтня 1912 
року в селі Більче Меди-
ницького повіту (нині Ми-
колаївський район) на 
Львівщині. Батько, дяк па-
рафіяльної церкви Василь 
Зарицький виховував ра-
зом із дружиною Марією у 
любові та побожності шес-
теро дітей. Релігійне жит-
тя в колі родини вплинуло 
на юну душу Олексія – він 
змалечку любив молитву та 
церковні богослужіння. Готу-
вав одяг і взуття звечора, щоб 
вранці вчасно прийти на Літур-
гію, а після Служби Божої чи 
не останнім виходив із храму.

У 1922-1931 рр. навчався у 
Стрийській гімназії, після за-
кінчення якої, відчуваючи без-
сумнівне священиче покли-
кання, вступив до Львівської 
Богословської Академії. Серед 
наставників Олексія були ав-
торитетні, щиро віддані слу-
жінню Церкві особистості: 
викладач філософії, етики і со-
ціології отець Миколай Кон-
рад, викладач догматики отець 
Андрій Іщак (вони обоє загину-
ли мученицькою смертю 1941 
року, а у 2001 р. – проголоше-
ні блаженними священному-
чениками), ректор Львівської 
Богословської Академії, іспо-
відник віри – патріарх Йосип 
Сліпий.

Олексієві ще не було 24 ро-
ків, як він постановив бути не-
одруженим священиком. У 
квітні 1935 року одержав під-
дияконські та дияконські свя-
чення, а 7 червня того ж року 
митрополит Андрей Шептиць-
кий у соборі св. Юра рукопо-
ложив Олексія Зарицького в 
сан священика. Молодого свя-
щеннослужителя патріарх Йо-
сип Сліпий характеризував 
так: «Він відзначався велики-
ми чеснотами душі: глибокою 
побожністю, лагідністю і погід-
ністю духа. Завжди веселий та 
готовий до праці. Не диво, що 
вже в часі своїх студій він звер-
тав на себе увагу своїм духо-
вним життям і належав до най-
кращих духовно вироблених 
питомців. Як священик, він 
мав стати духівником Малої 
Семінарії, одначе задля слабо-
го здоров’я остався в сільській 
парафії.»

А парафія, в яку отця Олек-
сія призначили сотрудником, 
була одна із найбільш занедба-
них – у селах Стинова Нижня 
і Стинова Вижня на Стрийщи-
ні. Молодого отця здивувало 
і засмутило те, що дуже мало 
людей приходило на богослу-
жіння. Він з›ясував причину 

цього (селяни при-
стали до протестант-
ської спільноти) і на-
магався виправити 
ситуацію: відвідував 
місця, де збиралися 
люди, зокрема місце-
ву «Просвіту», пра-
цював з дітьми і мо-
лоддю, намагаючись 
оживити парафіяльне життя. 
Хоча навіть старенький парох 
співчував і щиро шкодував мо-
лодого сотрудника, все ж отець 
Олексій не знеохочувався. Він 
майже два роки трудився на 
цій парафії, часто роздавав 
нужденним свої  незначні гро-
шові надходження. Батько со-
ромився убогого вигляду сина-
священика і власним коштом 
узявся справити йому нове 
взуття і одяг.

Згодом отця Олексія скеру-
вали у село Струтин на Золо-
чівщині. Набутий на попере-
дній парафії досвід роботи з 
громадою молодий душпастир 
застосовував і в новій церков-
ній спільноті, пожвавлював ду-
ховне життя селян. Вони що-
місяця приступали до таїнств 
Покаяння та Пресвятої Євха-
ристії. Особливу увагу свяще-
ник традиційно приділяв  дітям 
і молоді, навіть створив у церк-
ві бібліотечку, бо у сільській 
хаті-читальні були книги лише 
для дорослих. Для найменших 
створив дитячий садочок, де 
вони вивчали не лише пісні, 
вірші, танці, але й основи ка-
техизму. Діти, здібні до нау-
ки, завдяки клопотанням отця 
Олексія мали змогу навчатися 
у «Рідній школі» в Золочеві  і 
навіть звільнялися від оплати, 
якщо у сім’ї були матеріальні 
нестатки.

Парафіян полонили такі 
риси душпастиря, як мудрість, 
смиренність, лагідність, скром-
ність, турбота про ближнього. 
Відповідно до настанов митро-
полита Андрея Шептицького 
священикам УГКЦ – дбати не 
лише про релігійний, духовний 
і культурний поступ парафі-
ян, а й про добробут громади, 
– отець Зарицький ініціював 
зведення Народного дому, а за-
для покращення рівня життя 

селян зорганізував кооператив 
зі збору та переробки моло-
ка і налагодив мережу збуту у 
Львові виготовленого коопера-
тивом масла. Тож люди бачили 
у своєму священикові і добро-
го пастиря, і дбайливого госпо-
даря, довіряли і горнулися до 
нього. Один із парафіян згодом 
згадував про те, як отець Олек-
сій на Йордан ходив зі свяче-
ною водою по селу і в бідних 
хатинах, де жила вдова чи були 
маленькі діти, непомітно під-
кладав під образ гроші, які б 
потім можна було знайти.

Перший прихід радянської 
влади зумовив руйнування ре-
лігійного, просвітницького та 
господарського життя пара-
фії – усього, про що так ревно 
дбав отець Зарицький. У буди-

нок, де парох мешкав, посели-
ли кілька сімей із Росії, які пра-
цювали на будівництві нової 
залізничної колії. Таке сусід-
ство перешкоджало душпас-
тирській праці, адже отцю до-
водилося збирати дітей у себе 
вдома або групами за місцем 
їхнього проживання, тому що 
проведення уроків релігії у 
школах заборонили.

А коли настали часи голо-
ду, люди приходили до будин-
ку священика з надією на під-
тримку – і він зі співчуттям 
та милосердям ділився з ними 
тим, що мав.

До жахіть воєнного лихо-
ліття додалися намагання ра-
дянської влади знищити Укра-
їнську Греко-Католицьку 
Церкву. На настирливі «про-
хання» і «рекомендації» пере-
йти в лоно Російської Право-
славної Церкви отець Олексій 
відповідав твердо і однознач-
но: «Я є в своїй вірі і Церкву не 
зраджу!». І продовжував душ-
пастирське служіння.

1946 року отець Зарицький 
переїхав у село Рясна-Руська 
біля Львова, де перебував під 
пильним наглядом органів вла-
ди. Він уже розумів, що його 
заарештують, як і багатьох ін-
ших священиків УГКЦ після 
Львівського псевдособору. У 
передчутті неминучого продо-
вжував, попри заборону уряду, 
проводити катехизацію дітей. 
Особливо глибоко переживав 
трагедії вивезених до Сибіру 
українських родин. Внутріш-
ньо був готовий до арешту, ще 
й людей просив бути витрива-
лими у вірі. Його останньою 
настановою, яка запам’яталася 
парафіянам, була: «Не зрадьте 
віри батьків!»

«Сильна віра в Бога повинна бути світлом, що просвічує дорогу життя, а най-
вищою мудрістю – страх перед образом Бога». І цю істину священномученик 
ніс людям.

“
На настирливі «прохання» і 

«рекомендації» перейти в лоно 
Російської Православної Церкви 
отець Олексій відповідав твердо і 

однозначно: «Я є в своїй вірі і Церк-
ву не зраджу!». 

Наталя Гавінська
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Прощення близько !!!

Починаючи від 1944 року, коли Галичина знову опиняється під 
радянською владою, однією з мішеней для радянських спец-

служб стає Українська Греко-Католицька Церква. Очевидно, що ра-
дянське керівництво одразу розуміло, що обернути цю церкву на 
свою маріонетку їм не вдасться, а тому була обрана тактика помір-
ного наступу. Початково відбувався ідеологічний наступ на УГКЦ, 
виражений в провокаційних статтях. Кульмінацією цього початко-
вого наступу можна вважати публікацію статті Я.Галана «З хрестом 
чи з ножем?» 10 квітня 1945 року. З її тексту можна було зрозуміти, 
що доля вищого духовенства УГКЦ уже вирішена. І справді, вже вно-
чі 11 квітня було заарештовано Митрополита Й.Сліпого, єпископів 
Н.Будку та М.Чарнецького і 20 активних священиків. Інших єписко-
пів також було “вилучено” в короткий час. А 14 квітня була оточена 
Духовна Семінарія. Було заарештовано священиків-викладачів, а те-
ологів і семінаристів призовного віку насильно мобілізовано на вій-
ськову службу.

Після арешту митрополита та єпископів УГЦК була фактично 
обезголовлена, однак не знищена. Це розуміли й радянські спец-
служби, а тому мали намір і далі продовжувати свою боротьбу. Розу-
міючи, що навіть після арешту хоч усіх священників, віряни від своєї 
віри добровільно не відмовляться, було розроблено план про так зва-
не «возз’єднання» греко-католицької церкви з православною церк-
вою. Для його втілення необхідно було створити ініціативну групу з 
середовища самих же греко-католицьких священників, котра пови-
нна була, згідно з інструкцій радянського керівництва, декларативно 
заявити про розрив із Ватиканом і переконати уніацьке духовенство 
до переходу в православ’я. Уже на кінець травня – початок червня 
1945 року така ініціативна група була створена в складі трьох осіб, а 
саме пароха Преображенської церкви Гавриїла Костельника, а та-
кож священників Михайла Мельника та Антона Пельвецького з Пе-
ремиської та Станіславівських єпархій відповідно.

Діяльність ініціативної групи тривала майже рік. Її зусиллями, в 
поєднанні з терором радянських спецслужб, вдалося переманити 
до російського православ’я близько тисячі священників, більшість з 
котрих змушені були здійснити свій перехід не з власної доброї волі. 
Проте, ще більше греко-католицьких священників було арештовано. 
По завершенню діяльності ініціативної групи назріла ще одна про-
блема. Для проведення собору необхідні єпископи, але таких серед 
його прихильників не було. Для виправлення цієї ситуації в лютому 
1946 року делегація ініціативної групи у складі 13 священників виру-
шила до Києва, де православний митрополит Іоан висвятив на єпис-
копа А.Пельвецького  та М.Мельника. Цікаво, що Г.Костельник сан 
єпископа так і не отримав, оскільки був одружений.

Однак, скликаний на 8-10 березня 1946 року в храмі Святого Юрія 
собор канонічним все одно не став, оскільки скликали його священ-
нослужителі уже РПЦ, а не УГКЦ. Цікавий той факт, що багато учас-
ників субору були доставлені на нього безпосередньо радянськими 
спецслужбами, та й сам перебіг усього дійства відбувався під їхнім 
пильним наглядом та контролем. Як наслідок, збережених фотогра-
фій Львівського Собору практично не має, однак є документальний 
кінофільм, спеціально знятий з метою пропаганди. Завдяки зусил-
лям дослідниці Тетяни Ємельянової, котра провела кропітку працю 
з цим кінодокументом, ми маємо можливість побачити кадри з пере-
бігу славнозвісного Собору.

Президію Собору складали отці Г.Костельник, А.Пельвецький, 
М.Мельник; секретаріат Собору – отці Ю.Ванчицький і М.Павлосюк, 
яких, до речі, ніхто не обирав. Очевидці цього дійства стверджували, 
що хоч за офіційними підрахунками делегатів було 216, насправді 
ж їх було значно менше, приблизно 140. 8 березня собор одностай-
но прийняв рішення анулювати постанови Берестейської унії з 1596 
р., відірватись від римської (папської) Церкви, повернутися до праді-
дівської православної віри та возз’єднатися з Всеросійською Право-
славною Церквою в Радянському Союзі.

На другий день, 9 березня, Собор розглядав питання «канонічного 
оформлення» прийнятого рішення про «возз’єднання» з РПЦ. Засі-
дання розпочалося спільною відправою літургії єпископами Макарі-
єм, Нестором, Антонієм і Михайлом. Владика Макарій здійснив чин 
«приєднання до Православної Церкви» учасників Собор. Всі учасни-
ки зібрання мали підписатися під двома основними документами – 
зверненням до патріарха Московського і всієї Руси Алексія і телегра-
мою до голови Президії Верховної Ради УРСР Михайла Гречухи.

Третій день Собору – Неділя Торжества Православ’я – розпо-
чався Архиєрейською Божественною Літургією, яку відправив ми-
трополит Іоан у співслужінні чотирьох православних єпископів, у т. 
ч. Антонія Пельвецького і Михаїла Мельника. Це стало першою від-
критою для сторонніх очей подією на Соборі.  На ознаменування 
«возз’єднання» патріарший екзарх подарував до храму Св. Юра іко-
ну Богородиці з Києво-Печерської лаври.

Мешканці Львова дізналися про офіційну «самоліквідацію» УГКЦ 
тільки 10 березня. З того часу майже пів століття Українська Греко-
Католицька Церква змушена була діяти у підпіллі, аж поки наприкін-
ці 1980-х рр. не було відновлена її офіційна діяльність.

Львівський 
псевдособор 1946 року

Апофеозом активної діяльності радянських спецслужб 
щодо УГКЦ став так званий Львівський Собор 1946 
року, на котрому фактично було ліквідовано Церкву. 
В березні цього року виповнюється 70 років від тих 
похмурих подій.

Джерело: http://news.ugcc.ua/ Володимир Прокопів 

Остання неділя у приготу-
ванні до Великоднього 

циклу відкриває двері благодат-
ного часу Великого посту. Вона 
має назву – Неділя всепрощен-
ня, бо є своєрідним підсумком 
усіх попередніх неділь, які та-
кож закликають до прощення. 
Закхей промовляв: «Коли кого 
скривдив, поверну вчетверо» 
(Лк. 19,8). Митар, що молився у 
храмі, «Бив себе в груди кажу-
чи: Боже змилуйся надо мною 
грішним» (Лк. 18,13). Блуд-
ний син сказав до свого бать-
ка: «Отче я прогрішився проти 
неба і проти тебе» (Лк. 15,21). У 
М’ясопусну неділю чуємо про 
страшний суд: «І підуть ті на ві-
чну кару, а праведники на жит-
тя вічне» (Мт. 25,46). Сиропусна 
неділя закликає до прощення 
словами: «Коли ви прощати-
мете людям їхні провини, то й 
Отець ваш Небесний простить 
вам» (Мт. 6,14).

Неділя прощення представ-
ляє усім вірним 
основну мету 
Великого посту 
– спокутуван-
ня, очищення і 
прощення усіх 
провин, як осо-
бистих, а ще більше – гріхів 
всього людства. Молитва і піст 
є лише допоміжними засобами 
для кращого відчуття і усвідом-
лення гріхів, та спонукає душу 
до покаяння. Святий Іван Золо-
тоустий повчає: «Піст не поля-
гає у стримуванні від поживи, 
але відкиненні грішних нави-
чок». Прощення провин не по-
лягає лише в особистих обра-
зах, сварках, наріканнях, яких 
неможливо уникнути, але в са-
молюбстві, що означає «Бути 
зосередженим лише на собі» і 
значить віддалених від інших. 
Простити і бути прощеним – 
це повернути від поділу і роз-
брату до єдності і любові. «Ми 
не можемо жити один без од-
ного і без взаємного прощен-
ня, бо кожна людина завжди 
винна перед іншою: чоловік пе-
ред дружиною, діти перед бать-
ками, батьки перед дітьми, су-

сіди перед сусідами. 
Ми люди, якщо б не 
вміли прощати одне 
одному, то весь світ 
перетворився би в 
ад, у хаос злоби», – 
навчає богослов о. 
Олександр Мень.

Богослужіння 
Сиропусної неділі нагадують 
вірним про упадок Адама і Єви 
і про спільну з ним гріховність. 
Бо Адам – це всі люди, які від-
пали від Бога, і пішли своїми 
шляхами, перебувають у непо-
слусі, постійному блуканні. Ве-
чірні і Утрені цієї неділі оспі-
вують райський сад, який був 
втрачений через упадок наших 
прародичів, і нагадують всім, 
що мив цьому світі є вигнанця-
ми, а наш правдивий дім – Ві-
чний Рай, Небесне Царство, і 
що ми стоїмо на порозі Вели-
кого посту, наче перед зачине-
ними ворітьми раю, оплакуємо 
свій гріховний стан, і благаємо 

про Боже мило-
сердя. Цей сим-
вол втраченого 
і закритого раю 
ще виразніше 
можемо бачи-
ти у відправі Лі-

тургії Напередосвячених дарів, 
коли священик стоїть і молить-
ся перед зачиненими царськи-
ми дверима і відкриються вони 
навстіж і лишатимуться відкри-
тими цілий Пасхальний тиж-
день як знак того, що Хрис-
тос Господь, своєю смертю на 
хресті примирив людство з Бо-
гом Отцем і «простелив шлях до 
Раю Небесного».

У Римо-католицькій Церк-
ві Великий піст починається не 
з Сиропусної неділі але з попе-
левої середи. Посипання попе-
лом, що й дало назву попеловій 
середі, у Святому Письмі вва-
жалося знаком покути.

Тривалість посту визнача-
ється числом «40», яке також 
у Святому письмі означає час, 
призначений для покаяння та 
підготовки до якоїсь спасен-
ної події. Так, наприклад, потоп 
тривав сорок днів, сорок ро-

«Милосердя двері відкрий мені 
Життєдавче»

“
... якщо б не вміли про-
щати одне одному, то 

весь світ перетворився би 
в ад, у хаос злоби.

ків ходив Ізраїль по пустині, на 
згадку про перехід згодом буде 
встановлено день великого від-
пусту (Йомкіпур) (див Лев.16). 
святий Анастасій Великий на-
вчає: «Подібно, як Ізраїль, посу-
ваючись до Єрусалиму, очищу-
вався і навчався в пустині, щоб 
забути єгипетські звичаї, так і є 
правильним, щоб в часі посту, 
який ми взяли на себе, ми при-
святили нашу увагу своєму очи-
щенню і так, щоб ми з Господом 
піднеслися до горниці, з ним 
вечеряли і ділилися радістю у 
небі. Інакше не притримуючись 
посту, не буде нам дозволено ді-
йти небесного Єрусалиму аби 
споживати Пасху». Про цей 
небесний Єрусалим ми співа-
тимемо на пасхальній Утрені: 
«Світися світися новий Єруса-
лиме…»; сорок днів постив Ісус 
у пустині (Мр.1,13).

Кожна неділя Великого по-
сту присвячена згадці про якусь 
особливу подію чи особу, яка 
закликала грішну душу до пока-
яння і надії на Боже милосердя.

Ось час сприятливий, нині є 
день спасіння, навчає нас Свя-
та Церква, тож просім Господа 
словами царя Давида псалмо-
півця «Покаяння двері відкрий 
мені Життєдавче і навчи мене 
каятися, дай мені бачити гріхи 
мої», як будемо молитись у по-
каянній молитві Святого Єфре-
ма Сиріна, щоб всі ми разом з 
праотцем Адамом і праматір’ю 
Євою повернулись до тої пер-
шої любові, яка нас сотвори-
ла і дала життя, завдяки другій 
любові Христовій, яка розпро-
стерла свої руки на хресті, щоб 
нас обняти і вмерти, щоб дару-
вати усім, що у нього увірують 
вічне життя.

о. Володимир Вінтонів

ДУМКИ

Коли ми читаємо Святе 
Письмо, деякі слова про-

пускаємо повз вуха, але якби 
ми були уважними, то могли 
б відкрити багато речей і зна-
йти відповіді на запитання які 
постають перед нами. До при-
кладу, Господь каже, що ми все 
знаємо. Можемо здивуватись, 
адже є багато обставин, де ми 
не готові знайти правильного 
рішення, відповіді, робимо хиб-
ні кроки. Це – правда, але все 

відбувається лише тому, 
що ми перебуваємо під 
впливом своїх емоцій, 
пережиттів, думок, при-
страстей.

Коли б ми були з Гос-
подом і Господь перебу-
вав із нами, то ми завжди 
приймали б правильні 
рішення. Саме це наше 
перебування без Гос-

пода створює ситуацію, коли 
ми зважуємось на хибні, гріш-
ні рішення. Тому важливо 
пам’ятати ці слова, щовідповідь 
ми завжди маємо в собі. Лише 
потрібно через свою молитву, 
через своє бажання шукати її, 
тоді обов’язково ми її знайдемо 
– Бог нам її відкриє.

Якщо проаналізувати те, 
як ми молимося, то поба-

чимо, що, крім щоденних моли-
тов, найбільше звертаємося до 
Бога, коли в нас є якісь потреби, 
коли маємо якусь біду, коли шу-
каємо в Нього допомоги. Дуже 
рідко пам’ятаємо про те, щоб 
прийти до Господа з подячною 
молитвою, молитвою прослави.

Це Євангеліє вказує на про-
славу Бога, яка потрібна не 
Йому, а нам, адже, прославля-
ючи Господа, ми згадуємо, ким 
Він є і що Він зробив для тих, 
які Йому вірили, отже – і самі 
зростаємо у вірі. Навчімося по-
чинати нашу молитву з просла-
ви Бога за те, що Він зробив у 
житті людства, у житті мого на-
роду, у моєму житті, благослов-
ляти Бога за те, що Він діяв і діє, 
що завжди присутній. І лише 
тоді з вірою у Його всемогут-
ність, справедливість і велику 
любов до нас можемо присту-
пати з проханнями.

Роздуми над Словом 

1 Йо. 2,18 – 3,10. «Ви 
ж маєте помазання від 
Святого й все знаєте»

Мр. 11, 1-11. «Осанна! 
Благословен, хто при-
ходить в ім’я Господнє!»

Преосв. Венедикт, єпископ 
Львівський


