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Відкрився ще один духовний куток - у книжковому мага-
зині м.Бібрка. Завітавши до книжкового магазину, зна-

йдете духовну літературу, яка містить відповіді на багато запи-
тань, які турбують того, хто є в дорозі до духовного росту. Діти 
матимуть нагоду почути з уст мами чудову і захопливу історію, 
написану в яскравій книзі. Разом із придбаною книгою читач 
долучається до благодійності. Кошти виручені  за книги, про-
поновані благодійним фондом Омеляна Ковча, спрямовують-
ся на благодійність.

Духовний куток  
у м. Бібрка

Пропонуємо вашій увазі 
книгу, написану у стилі 

невимушеної розмови. Кни-
га «Порадник малого грішни-
ка» написана легкою мовою і 
дає відповіді на запитання, чи 
є гріхом: 

- їздити «зайцем» 
- слухати рок-музику
- змінювати стать 
- грати в лотереї  
- скачувати музику з інтернету 

- вірити в забобони
- святкувати Геловін
- порушувати правила дорожнього руху? 
Чи ми думаємо про усі ці справи, коли готуємося до сповіді? 

Трапляється і так, що ми не бачимо зла, яке одягнуло «сучасні 
шати». Книжка допомагає розв’язати ці та подібні духовні дилеми. 

Уривок тексту
Інколи задумуємося над тим, чи певний вчинок є гріхом, чи 

треба з нього сповідатися? Трапляється і так, що ми не бачимо 
зла, яке одягнуло «сучасні шати». Знайти відповіді на запитання, 
що постають перед людиною XXI століття, а також зробити су-
часний іспит сумління, допоможе «Порадник малого грішника». 
Досвідчені душпастирі відповідають на питання читачів відомого 
польського християнського порталу, залишаючи простір для об-
міну думками та дискусії.

Книгу можна придбати, завітавши у духовний куток від Бла-
годійного фонду Омеляна Ковча, що знаходиться у приміщені 
«Канцелярської хати» у м.Перемишляни, та у книжковому мага-
зині м Бібрка.

Порадник 
малого 

грішника
Чи це гріх?

У скромному, ні-
чим непоміт-

ному домі, в містечку 
Назарет, жила Діва 
Марія, яка в Божих 
планах спасіння мала 
стати матір’ю Божо-
го Сина, Месії-Спа-
сителя. Та для здій-
снення своїх планів 
Бог потребує згоди, 
свідомої та добровіль-
ної співпраці віль-
ної людини. Тому й 
посилає в Назарет 
ангела Гавриїла, як 
свого посланця-речни-
ка, щоб звістити їй про 
свій намір вибрати її, 
єдину з-поміж мільйо-
нів жінок, на тілесну 
матір свого Єдинород-
ного Сина. Божий По-
сланець, виявляючи їй вели-
ку пошану, схиляє свою голову 
перед звичайною, тихою і не-
помітною дівицею з Назарету, 
і вітаючи її словами «Радуйся, 
благодатна, Господь з Тобою. 
Благословенна ти між жінка-
ми» (Лк. 1, 28)., розповідає Їй 
Божий намір вибрати Її на ма-
тір свого Сина, Спасителя світу. 
Тож власне той момент, коли 
Діва Марія погодилася з Божою 
волею, «ось я Господня слугиня, 
нехай зі мною станеться по тво-
єму слову», став «початком на-
шого спасіння…», як каже тро-
пар свята, бо в цей момент «Син 
Божий стає Сином Діви». З цього 
моменту, під дією Духа Святого, 
в лоні Марії зачалось нове жит-
тя, життя Сина Божого, а нашого 
Спасителя, Ісуса Христа.

Роздумуючи про земне жит-
тя святих, ми часто уявляємо 
собі його дуже помилково. Нам 
здається, що це життя було для 
них якоюсь приємною прогу-
лянкою до неба. Немовби без 
боротьби і труду, оточені сяй-
вом і ореолом святості, вони на 
ясних хмарах були занесені до 
Бога. Не так воно було насправ-
ді, бо святі Господні пройшли 
таке саме життя, як нераз ми. І 
мали у тому житті більші тяга-
рі, ризики і небезпеки, випро-
бовування і боротьбу, ніж ми. А 
зокрема, великого випробову-
вання зазнавала їх віра. І Пре-
чиста Діва Марія також не була 
винятком. Більше того, здаєть-

ся, що ні одна душа людська не 
переходила через такі випробу-
вання, як Марія. Вона власне і 
почала свій мученицький шлях 
з моменту Благовіщення, бо му-
сила зректися всього заради 
тої дитини, яку зачала в своєму 
лоні.

Справді, все, що обіцяв Гос-
подь через Ангела, було викона-
не, але які то великі зміни   наста-
ли в житті Марії, і які незмірно 
тяжкі випробовування своєї віри 
мусила вона пережити.

Обітниця Божа проголошу-
вала: «Ось ти зачнеш у лоні й 
вродиш сина й даси йому ім'я 
Ісус. Він буде великим і сином 
Всевишнього назветься. І Гос-
подь Бог дасть йому престол Да-
вида, його Батька, і він царюва-
тиме над домом Якова навіки й 
царюванню його не буде кінця» 
(Лк. 1, 31 — 33).

Так обіцяв Господь і Марія 
згодилася з його волею. Але що 
бачимо далі? Ось лежить Божа 
дитина в яслах у стайні, без 
жодних елементарних умов, 
без яких напевно ще не роди-
лася на світ найбідніша дитина. 
Чи не було то випробовуван-
ням віри Марії? Слухаючи про 
Вифлеєм, сьогодні ми уявляє-
мо собі величну подію Різдва 
Христового, бо знаємо, що той 
Христос, що лежить в яслах, пе-
реміг світ, і став нашим Спаси-
телем. Але, як же інакше бачи-
ла той убогий Вифлеєм Марія. 
Вона бачила тільки сиру, напів-

розвалену темну стайню для 
худоби, де в кожний кутик за-
дував холодний вітер. Чи не за-
хиталася б наша віра, коли б по-
бачили, що в такому місці має 
народитися Син Божий? Але 
Марія не хитається в своїй вірі.

Бог обіцяв, що Син її буде 
Спасителем свого народу. І вона 
так само чекала могутнього Ме-
сію, який звільнить юдейський 
народ з ярма загарбників. За-
ледве привела його на світ, а 
вже стає переслідувана Іродом. 
Чи не захиталася б наша віра, чи 
не виник би в нас сумнів: чи то 
справді є Месія, чому Бог з Неба 
його не оборонить?. А Марія не 
сумнівається у вірі. Вона втікає 
з Дитятком в далекий і чужий 
Єгипет, де посеред ідолопоклон-
ства ростить свого Сина.

Ще більшим випробовуван-
ням її віри були довгі літа очіку-
вання, коли бачила свого Сина, 
який тихо зростав, як і інші 
діти, вчився, помагав вдома. І 
ніде не було видно у той час, що 
то Месія. Чи витримала б наша 
віра випробовування довгих 33 
роки? А Марія не сумнівається.

Врешті прийшов час, коли 
Син її виступає прилюдно, про-
повідуючи Божу науку. Здається 
ось-ось настане довгождане ца-
рювання його над домом Ізраїля. 
Але де там? Той народ, до якого 
він прийшов, ненавидить його. 
Не слухає його науки. З нього на-
сміхаються, йому погрожують, 
його очорнюють, ним погорджу-
ють. Де ж Месія, хіба то не Ісус, 
син Йосифа і Марії... Як же ж 
тяжко повірити, як тяжко витри-
мати! Але Марія мовчить і збері-
гає віру у своєму серці. 

...для здійснення своїх планів Бог потребує згоди, свідомої та добровільної 
співпраці вільної людини.

Радуйся, Благодатна, 
Господь з Тобою

Благовіщення: Леонардо да Вінчі
“

... момент, коли Діва Марія погоди-
лася з Божою волею, «ось я Господ-
ня слугиня, нехай зі мною станеться 

по твоєму слову», став «початком 
нашого спасіння…»

о. Михайло Романюк
Закінчення на 6 стор.
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ПАЛОМНИЦТВО БЛАГОВІЩЕННЯ

Почитання Пресвятої Бо-
городиці в нашому наро-

ді дуже давнє. Пресвята Божа 
Мати виявляла свою опіку над 
нашим народом у такий спо-
сіб, що в різних місцях на на-
ших землях Вона об’являла чу-
дотворну поміч у різних іконах, 
вони ставали вогнищами мило-
сердя й любові Божої.

У Рік Божого Милосердя 
спробуємо дізнатися про від-
пустові місця Стрийської єпар-
хії УГКЦ, які є найближчі до нас 
- на наших землях.

7 квітня на свято Благовіщен-
ня Пресвятої Богородиці відбу-
вається відпуст до Тучнянської 
чудотворної ікони Пресвятої 
Богородиці, яка знаходиться у 
храмі Благовіщення Пречистої 
Діви Марії у с. Тучне.

Згідно з переданням, у XVII 
столітті одного літнього дня  
пастухи села Тучного, які випа-
сали стадо біля старого цвинта-
ря, що містився у невеличкому 
ліску, на високій горі, побачи-
ли  на липовому пні ікону Бого-
родиці. Про це з’явлення вони 
негайно повідомили у село. На 
гору прибули селяни зі своїм 
священиком. Люди знесли іко-
ну у стареньку дерев’яну церк-
ву, що знаходилась під горою 
над потічком. Коли наступно-
го дня пастухи знову випасали 
своє стадо і пішли на те місце, 
де з’явилася ікона Богоматері, 
щоб помолитися, то були дуже 
здивовані, оскільки ікона була 
на тому самому місці, що й вчо-
ра. Діти помолились і поспі-
шили повідомити місцевого 
священика. Знову до ікони при-
були селяни зі священиком і пе-
ренесли ікону до храму. Свяще-
ник відіслав одного селянина  в 
Унівський монастир, щоб пові-
домити про чудо. Коли свяще-
ник відкрив церкву, щоб пока-
зати з’явлену ікону, то побачив, 
що її тут не було. Вона знову чу-

десним спосо-
бом з’являлася 
на горі. Вірні зро-
зуміли, що Ма-
тір Божа обрала 
місце для храму 
там, де з’явилася. 
Тоді священик 
села від імені се-
лян дав урочисту 
обіцянку побу-
дувати  на  цьо-
му місці  Божий  
храм на честь 
Пресвятої Бо-
городиці. Після  
цього ікону пере-
несли до старої 
дерев’яної церк-
ви. Вона більше 
не переміщалася 
на гору.

Люди друж-
но взялися за 
виконання сво-
єї обіцянки, щоб 
збудувати но-
вий храм на міс-
ці з’яви ікони Бо-
гоматері. Кілька 
років тривало 

будівництво церкви. Відкрили 
дерев’яну церкву на свято Бла-
говіщення Пресвятої Богороди-
ці 7 квітня 1690 р.  

Із 1 серпня по 26 вересня 
1711 р. і повторно з 21 листо-
пада 1711 р. по 17 січня 1712 
р. намісний образ Пресвятої 
Богородиці Тучнянської пла-
кав. З візитації парафії 1761 
р. дізнаємося, що намісна іко-
на Богоматері в той час була 
шанована у цій місцевості, 
тому що вже була коронована 
- мала дві срібні корони, рівно 
ж ікону прикрашали 46 різних 
видів кораликів, які були ви-
явом вдячності народного по-
шанування, почитання та по-
божності.  

У 1900 р. за о. Амбросія Риба-
ка у с. Тучне збудовано новий 
храм Благовіщення Пречистої 
Діви Марії, де сьогодні знахо-
диться чудотворна ікона Пре-
святої Богородиці. 

У 1902 році за сприяння ми-
трополита Андрея Шептиць-
кого та місцевого пароха о. 
Амбросія Рибака Святійший 
отець папа Римський Лев XIII 
надав повний відпуст грамо-
тою від «9 мая за н. ст. 1902 
року для церкви в Тучному в 
дні Благовіщення Пречистої 
Діви Марії та Переставлення 
святого апостола і євангеліс-
та Івана та попразденствах». З 
цього часу церква Благовіщен-
ня Пречистої Діви Марії офі-
ційно проголошена відпусто-
вим місцем. 

У 2000 р. за сприяння о. Гри-
горія Шопського була нама-
льована перша в історії копія 
чудотворної ікони Богородиці 
Тучнянської.

З благословення Преосвя-
щенного Владики Юліяна 
Єпарха Стрийського у 2009 р. 
проголошено молитву і літур-
гічні богослужбові тексти Ве-
чірні та Утрені до Тучнянської 

чудотворної ікони Богоро-
диці.

З 27 червня до 7 жовтня 2010 
р. чудотворна ікона Пресвятої 
Богородиці перебувала на рес-
таврації. Внаслідок проведення 
фахових реставраційних робіт 
було відкрито авторський жи-
вопис. 

24 жовтня 2010 р. відбув-
ся урочистий чин відновлення 
коронації Тучнянської чудот-
ворної ікони Пресвятої Бого-
родиці після реставрації. Чин 
звершив єпископ Стрийської 
єпархії Преосвящений Влади-
ка Тарас Сеньків.

9 жовтня 2011 р., в день Пе-
реставлення святого Івана 
Богослова, о. Богдан Мани-
шин, нині Владика помічник 
Стрийської єпархії, освятив 
бічний престол з копією Туч-
нянської чудотворної ікони 
Пресвятої Богородиці у міс-
цевому храмі Благовіщення 
Пречистої Діви Марії.

Чудотворна ікона є одним 
із виявів Божої благодаті щодо 
людини. До чудотворного міс-
ця спішать богомільні проча-
ни, поранені і наболілі душі 
знаходять у ньому цілющий 
бальзам. Про його чудотворну 
силу розповідають і стверджу-
ють усі ті, хто зазнали ласки 
Божої і милосердя на прикладі 
молитви до Божої Матері, про-
славленої у Тучнянській чу-
дотворній іконі:

18 серпня 1996 р. до храму 
Благовіщення Пречистої Діви 
Марії у с. Тучному із Свірзьких 
Глібовичів привезли дитин-
ку, яка мала скривлену праву 
ніжку. Привезла дитинку мати 
Марія Рогажинська. Оскіль-
ки дитина була не охрещена, 
о. Григорій Шопський, настоя-
тель храму, уділив їй Святі Тай-
ни Хрещення і Миропомазан-
ня. Після цього за одужання 
Іванни, так назвали дівчинку, 
відправили Службу Божу. Че-
рез три роки батьки з малень-
кою донечкою приїхали подя-
кувати Пресвятій Богородиці. 
Сама Іваночка, ступаючи сво-
їми маленькими ніжками, по-
ставила букет білих квітів біля 
чудотворної ікони Матері Бо-
жої Тучнянської.  

Мирка Катерина Микола-
ївна, 10 вересня 1936 р. н., жи-
телька с. Прибин розповідає, 
що навіть тоді, коли лікарі по-
ставили їй діагноз, що вона не 
матиме дітей, завжди мала на-
дію на Божу поміч. Часто моли-
лася до Пресвятої Богородиці 
Тучнянської, пила воду з дже-
рела, яке витікає з-під гори, 
де збудований храм Благові-
щення Пречистої Діви Марії 
на місці з’яви ікони Пресвятої 
Богоматері. Її молитва була ви-
слухана у віці 43 років. 15 бе-
резня 1980 р. вона народила 
сина Мирослава. Вона вдячна 
Пресвятій Богородиці за дар 
материнства.

«Будучи джерелом милосердя, зроби нас гідними ласки, Богородице; зглянься на 
людей, що згрішили, покажи, як завжди, силу Твою; бо, уповаючи на Тебе, Радуйся! 
— кличемо до Тебе, як колись Гавриїл, безтілесний архистратиг».

Тучнянська чудотворна ікона 
Пресвятої Богородиці

Присвячено року Божого Милосердя

о. Андрій Соколовский
Закінчення на 8 стор.

Врешті наступає найважчий день. Найважчий  і найстраш-
ніший день, який захитав і відібрав віру в багатьох. Її сина 

мордують, розпинають, він у страшних нелюдських муках поми-
рає... А вона слізьми своїми омиває мертве тіло її Сина, здіймаю-
чи з Хреста. Здається все закінчено... Де Месія? Де Спаситель?.. 
Той її син, про якого Ангел обіцяв, що «…буде великим, що царю-
ватиме над домом Якова навіки і царюванню його не буде кін-
ця…» - мертвий. Його холодне тіло спочиває у неї на колінах.  Якої 
ж великої віри треба було в той момент! А Марія вірить і зберігає 
все в своїм материнськім, зраненім серці. 

 Її мучеництво не закінчується на Голгофі, бо воно довіку, як 
і її Сина, що жертвується в Пресвятій Евхаристії. Її мучеництво 
— то покров над усіма безбожниками, безвстидниками, чужо-
ложниками, пияками, лінивцями, марнотратцями Божих Ласк... 
Скільки сліз пролила вона під Хрестом, а скільки сліз пролито з 
чудотворних ікон, а ті сльози за ким? За дітьми, тобто за всіма 
нами. І навіть,  незважаючи на те, що ми,її діти, не завжди вдячні, 
вона готова собою закрити нас перед ворогом. 

«Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди». І ми почитай-
мо Пречисту Діву. Передусім у своїх молитвах, вранці чи ввечері, 
ніколи не опускаймо молитви до Неї. Бо ж не дивно, що батько і 
мати в першу чергу навчили нас «Отче наш», а другою молитвою, 
яку вперше вимовили наші дитячі уста, була молитва «Богороди-
це Діво...».

І сьогодні Свята Церква подібно, як тоді Ангел, кличе: «Радуй-
ся, благодатна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками». 
Величає її чудовими піснями, молебнями, акафістами, що складе-
ні в її честь, ставить на видне місце її ікони, заносить до неї свої 
молитви і благання. І все це для  Діви Марії, що є: «Чесніша від Хе-
рувимів і незрівнянно славніша від Серафимів». 

Пам’ятаймо, що Марія є одна із нас. Вона є вибрана через нас, 
завдяки Божим планам. А тому можемо багато чого навчитися від 
неї. А передусім маємо обов’язок наслідувати її життя.

Роздумуючи над історією Благовіщенського свята, ми задумує-
мося, чому ж ангел Господній був посланий якраз у Назарет. Чому 
не був посланий, наприклад, у Рим, що був столицею наймогутні-
шої імперії, чому не в Атени, де була зосереджена вся мудрість сві-
ту, чому не у Вавилон, найкрасивіше і найбагатше місто світу. Вре-
шті – решт, чому не у Єрусалим, святе місто, овіяне священною 
славою, де знаходився єдиний у світі храм правдивого Бога. Чому 
був вибраний, власне, маловідомий Назарет, з-поміж усіх інших 
міст і сіл Ізраіля? «Бо зглянувся на покору раби своєї» Діви Марії, 
що жила власне у Назареті. Бо Бог не дивиться на славу чи велич 
людини, Бог не дивиться на людську мудрість чи на місце, де люди-
на проживає, Бог дивиться на серце людини, на «серце сокрушен-
не і смиренне», а тому посилає свого ангела якраз до Назарету. Але 
чи знайде Господь у нас таку покору, як в Марії? Як часто ми по-
вторюємо слова Господньої молитви «…нехай буде воля Твоя», але 
коли прийде час, щоби відповісти на Боже покликання, ми відпи-
раємось «Чому я, може хтось інший».

Марія мала серце чисте, і прийняла до нього Сина Божого. 
Дбаймо і ми про чистоту своїх сердець, у кожній хвилині нашо-
го життя, а передусім тоді, коли хочемо, щоби Сам Бог замешкав 
у нас. Коли приймаємо Святе Причастя Тіла і Крові Господньої, 
тоді душа наша має бути тим кивотом, тою посудиною зі щирого 
золота. Бо не може замешкати Бог у серці сварливому, гордому, 
повному обмов і поганих  думок. Не може замешкати Бог там, де 
є захланність, заздрість,гордість і лінивство. Де є тінь гріха, там 
не може бути святості. Хтось з великих богословів казав: «Якщо 
в твоєму серці є хоч би крапля гніву, то там немає місця для Бога».   
Господь до Марії говорить устами Ангела: «Благословенна ти між 
жінками», а до нас словами Святого Євангелія промовляє: «Бла-
женні чисті серцем, бо вони Бога побачать».

Посилаючи Ангела до Діви Марії в Назарет, до тої, яку він вже 
давно вибрав і очистив для себе, Господь не наказує їй, він лише 
пропонує, ніби питає згоди. І власне через ту згоду стає Марія 
Матір'ю Божою. «Ось я Господня слугиня: нехай зо мною ста-
неться по твоєму слову»,— відповідає Ангелові, даючи свою зго-
ду Отцеві Небесному.

Господь питає згоди Пречистої Діви, щоб могла стати Матір’ю 
його Сина. І в нашому житті не раз, шануючи нашу свобідну волю, 
Господь не наказує нам, не примушує, лише терпеливо пропонує і 
закликає нас творити добро. 

У всіх хвилинах нашого життя прибігаймо під її покров, і клич-
мо «Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво...». А коли у 
Церкві зазвучить спів молебня, чи акафісту  в честь Марії, не шко-
дуймо часу свого, покиньмо найпильнішу роботу і спішімо туди, 
щоб всім разом заспівати «Пресвятая Богородице, спаси нас». Не-
хай же все буде у нас для Пречистої Діви: і наше життя, і молитва, і 
наші добрі діла, і перший спів пташок навесні,і перші бруньки, що 
з’являються на деревах після холодної зими, і перший букет весня-
них пролісків  перед образом Пречистої…

Наслідуймо її чесноти своїм побожним і богобоязливим жит-
тям, і тим заслужимо собі  опіку і покров Пречистої тут, на землі, а 
в небі перед Богом її могутнє заступництво.

Радуйся, Благодатна, 
Господь з Тобою

Дбаймо про чистоту своїх сердець у кожній хвилині 
нашого життя, а передусім тоді, коли хочемо, щоб 
Сам Бог замешкав у нас. 

о. Михайло Романюк

Закінчення. Початок на 5 стор.
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ПОСТАТЬ РОЗВАЖАННЯ НАД СЛОВОМ

о. Ярослав Кондратик

«Христовий скиталець» 
Олексій Зарицький

Наталя Гавінська

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 на-
становою, яка запам’яталася 
парафіянам, була: «Не зрадь-
те віри батьків!»І ось дорогою 
додому отця перестріли аген-
ти держбезпеки, сказали, що 
його заарештовано. У відповідь 

від священика почули: «Якщо 
потрібне моє тіло, то стріляйте 
мене тут, а якщо душа – то її я 
не віддам». 

До рішення суду отець За-
рицький перебував у переоб-
ладнаному на в’язницю Золо-
чівському замку, де повсякчас 
заохочував заарештованих до 
молитви, розказував історію 
УГКЦ, власним спокоєм нама-
гався розвіяти страх та печаль. 
Згодом священика перевели до 
львівської в’язниці, там він пе-
ретерпів нелюдські знущання 
та голод… 29 травня 1948 року 
отця Олексія за політичною 
статтею засуджено до восьми 
років у виправно-трудових та-
борах – як голову «Просвіти».

Далі були табори у Мордовії, 
Кемеровській та Омській об-
ластях Росії. Працював муля-
ром, вантажником цегли, шту-
катуром… Але передусім був 
священиком, відданим вірі, зо-
вні спокійним, вів з людьми 
розмови про майбутнє, навчав, 
як бути добрим християнином. 

У суботу, 31 грудня 1954 року, 
термін ув’язнення отця Олексія 
Зарицького закінчився. Але він 
не міг залишити вірних без не-
дільної Служби Божої, тому зо-
стався до понеділка…

11 січня 1955 року отець 
Олексій прибув на заслання в 
Караганду – повертатися в рід-
ну Україну йому було заборо-
нено. Через рік цю заборону 
зняли. Але священик вирішив 
залишитися для продовжен-
ня  душпастирського служіння. 
Працюючи сторожем на буді-
вельному майданчику, служив 
Божественні Літургії на шах-
тах, у приватних будинках, щоб 
вимушені переселенці не забу-
ли батьківської віри, – і радів 
відчуттю власної потрібності 

людям.
Отець Олексій служив не 

лише вірним східного обряду. 
Щодня на катехизацію до ньо-
го приходили діти різних наці-
ональностей – поляки, німці, 
латвійці. Аби духовно послужи-
ти їм, отець проводив відправи 
у латинському обряді. Не раз 
зустрічався для духовних бесід і 
з римо-католицькими священи-
ками, також засланими у ці сте-
пи. Здійснював місійні поїздки 
у прилеглі місцевості, де задля 
безпеки найчастіше проводив 
богослужіння вночі. Незважа-
ючи на це, кожен приїзд отця 
Олексія був бажаним і великим 
святом для вірних.

Навесні 1957 року отець За-
рицький відвідав Україну. Зу-
стрівся з єпископом Василем 
Величковським і одержав до-

ручення розшукати 
митрополита Йосифа 
Сліпого. Поїздки рід-
ною, але зрадянщеною 
Україною краяли сер-
це греко-католицько-
го священика: храми, 
збудовані дідами і пра-
дідами, належать іншій 
Церкві, як і багато його 
колишніх парафіян; ак-

тивізувався сектантський рух…
Упродовж літа 1957 року 

отець Олексій жив у Рясній-
Польській під Львовом у бать-
ків однієї із монахинь ЧСВВ. 
Його несподівана поява у міс-
цях колишнього душпастир-
ства, звершувані ним таїнства і 
богослужіння стали розрадою 
та вагомою підтримкою для ба-
гатьох священиків та монахинь 
підпільної української Церкви.

Відвідав отець Олексій і сво-
го батька. Гроші, які той дав 
синові на придбання нового 
одягу, роздав потребуючим і 
повернувся до батькової оселі 
без обновок.

Священик і далі залишався 
під пильним наглядом міліції, а 
тому у вересні 1957 року повер-
нувся до Караганди. З рідними 
і близькими попрощався слова-
ми: «До зустрічі в небі!»

Місіонерська діяльність отця 
Зарицького поширювалася на 
терени Самари, Уралу, Орен-
бурга, Казахстану. У Красно-
ярському краї відбулася зустріч 
із митрополитом Йосифом 
Сліпим, який призначив отця 
Олексія адміністратором Ка-
захстану з осідком у Караган-
ді. Відтоді за отцем стежили ще 
пильніше…

У 1960 році його позбавили 
прописки, місця офіційної ре-
єстрації, що загрожувало аре-
штом за кримінальною статтею. 
Від цього моменту у підпільно-
го священика було три можли-
вості: влаштуватися на роботу і 
припинити душпастирське слу-
жіння; за порадою друзів вла-
штуватися на роботу фіктивно, 
щоб її виконував хтось інший, і 
майже без обмежень здійсню-
вати місії; продовжувати своє 
служіння, незважаючи на не-
безпеку нового ув’язнення.  

Але отець Зарицький не хотів 
перекладати «свого хреста» на 
плечі інших і обрав третій ва-
ріант – вирішив стати добро-
вільним «Христовим скиталь-
цем», увесь свій час віддавати 
місійній праці, виконанню душ-
пастирського обов’язку: «Моя 
праця – це служити в Божому 
винограднику».

Отець Олексій здолав тисячі 
кілометрів Сибіру та Казахста-
ну, опікуючись вірними. Слу-
жив віддано і безкорисливо, міг 
цілу добу не їсти і не спати, аби 
не втрачати часу. 

А за ним уже полювали, як за 
«злочинцем», розклеювали фо-
тографії. Кілька разів «мандрів-
ного апостола» затримувала мі-
ліція, але, на щастя, обходилося 
попередженнями. Сучасники 
отця згадували, що якось, коли 
він був під вартою, йому в мо-
литві з’явилася Пресвята Бого-
родиця. Отець попросив Її про 
звільнення – і вже наступного 
дня поспішав служити вірним…

9 травня 1962 року в Кара-
ганді отця Олексія Зарицького 
заарештували – біля тієї шах-
ти, де колись діяла українська 
церква, у якій він служив. Ви-
рок: два роки позбавлення волі 
за «дармоїдство», а насправді за 
активну душпастирську діяль-
ність. У таборі священик пра-
цював кравцем. І хоча робота 
ця не була важкою, стан його 
здоров’я погіршувався: гастрит, 
гіпертонія. Адже голодним 
ув’язненим з харчів видавали 
150-200 г хліба, 1 г цибулі, по 10 
г борошна і круп та в необме-
женій кількості …сіль.  Щоден-
но в таборі помирали 40-50 осіб, 
узимку тіла померлих скидали в 
рови, навіть не закопуючи.

Дуже худий і вкрай виснаже-
ний, отець Олексій потрапив до 
в’язничної лікарні у поселенні 
Долінка. Просив не плакати за 
ним: «Мати Божа приходила до 
мене і казала, що невдовзі Вона 
мене забере».

Помер отець Олексій За-
рицький 30 жовтня 1963 року. 
Очевидці пригадували: коли в 
сутінках тіло покійного свяще-
ника везли не кладовище, по-
хоронну ходу супроводжувала 
невідома жінка у незвичному 
білому вбранні. Коли ж прибу-
ли до могили, загадкова жінка в 
білому зникла…

Із часом, коли кладовище в 
Долінці мали знести, україн-
ці перепоховали останки отця 
Олексія на кладовищі посе-
лення Тіхоновка, де нині сто-
їть римо-католицький храм на 
прославу блаженного Олек-
сія Зарицького. Після виходу 
УГКЦ із підпілля останки отця 
Олексія перевезли в Україну, 
у Рясну-Руську, і поховали на 
подвір’ї храму, в якому він слу-
жив перед арештом.

Нащадкам залишилися мудрі 
слова невтомного сподвижника 
віри Христової: «Життя - то ве-
лика задача. Воно буває часом 
химерне. Йде вгору, відтак вниз, 
відтак знову підноситься. Є од-
наче засада: ніколи не перени-
матися життєвими успіхами і не 
падати на дусі в невдачах.»

“
До рішення суду отець Зарицький 

перебував у переобладнаному  
на в’язницю Золочівському замку,  

де повсякчас заохочував  
заарештованих до молитви...
власним спокоєм намагався  

розвіяти страх та печаль.

«Моя праця – це служити в Божому  
винограднику».

Продовження. Початок у попередньому номері

Усе, що бачимо навколо: природа, ріки, гори, дерева, є 
неповторними і надзвичайно красивими, - і усе це було 

сотворено Богом. Проте, вінцем Божого творіння є людина, 
оскільки сотворена 
на Його Образ і По-
добу. Найбільшим 
дарунком для кож-
ного з нас є свобід-
на воля, що відріз-
няє нас від тварин, 
які волі не мають, 
а живуть згідно із 
своїми інстинкта-
ми. Саме наявність 

свобідної волі дає можливість стверджувати факт сотворення 
світу Богом з любові, яка передбачає право творіння (людини) 
самій обирати життєвий шлях.

Коли ми читаємо книгу Буття, то знаходимо там інформацію 
про те, що наші прародичі Адам і Єва перебували в абсолют-
ній гармонії з усім сотвореним Богом світом. Яскравим свід-
ченням цього є те, що тварини не мали хижих інстинктів, тоб-
то природа довіряла людині. 

Однак, цю Богом сотворену гармонію було порушено гріхом. 
Людина свідомо і добровільно проміняла життя з Богом в Раю на 
існування без Нього на Землі. У життя людини увійшло страж-
дання, яке не могло не позначитися на самій людині. Люди по-
чали хворіти, заздрити одне одному, прагнути влади, тощо і це 
все стало причиною віддаляння від Бога і, як результат, ще біль-
шої розлуки з Богом. Ця розлука дуже часто є причиною люд-
ського страждання. І не через те, що Бог є далеко від людини, а 
тому, що людина сама віддаляється від Нього через особистий 
вибір. Виконання Божих Заповідей наближає нас до Творця і до 
життя у Царстві Небесному, а відмова – навпаки, віддаляє. 

Важливо розуміти, що людське життя неможливе без труд-
нощів і без спокус. Однак, все це людина сприймає по-різному 
і по-різному на це реагує. Кожна ситуація, якою б складною 
вона не була, має кілька вирішень. І саме від цих рішень зале-
жить все подальше життя. Якщо людина живе у єдності з Гос-
подом Богом, виконує Його святі Заповіді, тощо, то, відповід-
но, у своєму рішенні вона буде керуватися Божим Законом. В 
цьому випадку всі життєві труднощі вона сприйматиме крізь 
призму духовного зросту та Божої Волі, яка прагне привести 
нас до неба. А коли людина керується власним егоїзмом, за-
здрістю, гордістю та іншими гріховними пристрастями, то усі 
ці труднощі вона сприйматиме як покарання і вони не прине-
суть належних результатів. 

Таким чином, перед кожною людиною стоїть надзвичайно важ-
ливий вибір: йти за Богом і наслідувати Його, або противитися 
Йому і все життя шукати винного. Важливо, щоби кожен наш чи-
тач розумів це і намагався у своєму житті робити все, що від ньо-
го залежить задля єдності з Господом Богом. Адже на кону наша 
участь у Царстві Небесному, до якого всі ми є покликані. Амінь.

Навколишній світ – 
Божий задум чи кара? 

Моя участь в ньому
Перед людиною стоїть надзвичайно важливий вибір: 
йти за Богом і наслідувати Його, або противитися 
Йому і все життя шукати винного

ІСТОРІЯ ДЛЯ ДУШІ

Рабе, я не розумію: приходиш до бідної людини – вона 
привітна, завжди відкрита на допомогу. Прийдеш до бага-

ча – він нікого не бачить.
- Невже це лише через гроші?
- Поглянь у вікно. Що там бачиш?
- жінку з дитиною, людей, які ходять…
- Добре. А тепер поглянь в дзеркало. Що ти бачиш?
- Ну, що я там можу побачити? Тільки себе.
- Так, ось: Вікно зроблене із скла і дзеркало із скла. Додавши 

трішки срібла до скла, бачиш тільки себе.

Дзеркало
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Товариша не влаштовува-
ла звичайна посвячена 

йорданська вода, оскільки один 
чоловік сказав, що саме в такий 
спосіб вона йому допоможе ви-
лікуватись від хвороби. Таке не-
звичне прохання мене звичай-
но насторожило. Адже, людині 
не важлива сама свячена вода, 
а де вона освячена. Скільки не 
намагався переконати його, од-
нак, він свято був переконаний, 
що це допоможе вилікуватись. 
Людина настільки хоче бути 
здоровою тілом, що не помічає, 
що може занапастити душу.

Коли ти людину застеріга-
єш від зустрічі з ворожбитом, 
екстрасенсом, цілителем, вони 
наводять, на їхню думку, пере-
конливі аргументи: «Та ця ж лю-
дина молиться «Отче наш». В неї 
стоять Біблія, хрестик, образоч-
ки». Виникає запитання, чому 
деякі люди вибирають цілителя, 
який молиться «Отче наш», а не 
священика, який служить Богу? 
Відповідь дуже проста! Свяще-
ник каже: приступіть до тайни 
Сповіді, Св. Причастя, моліться 
і наберіться терплячості. А що ж 

каже цілитель? - Освятіть воду 
в дзвіниці і ви станете здорові. 
Отже, просте і швидке вирішен-
ня проблеми. Власне, такого, яке 
хоче сучасна людина. Швидко і 
з доставкою додому. 

Думку Церкви щодо цих пи-
тань можна висловити словами 
о. Василя Вороновського:

«У Діяннях Апостолів йдеть-
ся про ворожбита Симона, який 
«дивував люд самарійський і 
видавав себе за щось видатне», 
про юдейського псевдопророка 
на ім’я Вар Ісус, про служницю, 
у яку вселився віщун, але його 
вигнав апостол Павло. Києво-
Печерський патерик пише про 
Микиту, що мав дар пророцтва 
і надзвичайну пам’ять, він знав 
увесь Старий Завіт. Коли ж з 
нього вигнали біса, то усе забув.

Люди, які ходять оздоровлю-
ватися до «енергетиків», «ці-
лителів», не знають суті того 
лікування. Екстрасенси варвар-
ськими методами перерозподі-
ляють енергію, внаслідок чого 
хворий орган одержує її, а ін-
ший слабне. Під час сеансу «ці-
лителі» можуть «викачувати» 

Хто такі екстрасенси
Одного разу звернувся товариш з проханням освятити воду. Однак була умова, 
щоб вода була освячена тільки під дзвіницею.

енергію з пацієнта, встанов-
лювати з ним довготривалий 
енергетичний зв’язок, можуть 
навіть жити за рахунок його 
енергії. «Цілителі» часто дово-
дять людей до психічних роз-
ладів і занапащують їхні душі. 
Краще б людина пішла до Спо-
віді, на Службу Божу, молила-
ся і просила Господа про допо-
могу, і навіть померла б у Божій 
благодаті. Бо Господь посилає 
хвороби за наші гріхи, щоб ми 
зрозуміли: життя — це коротка 
миттєвість, за якою — Вічність. 
Хвороба дається для випробу-
вання нашої покори.

Під час недуги слід зверта-
тись до лікарів, довіряти їм своє 
тіло, але не душу. Душу, окрім 
Бога, не довіряймо нікому. А 
тому християнин, який «ліку-
ється» у екстрасенса чи хоче 
знати своє майбутнє, зраджує 
Христа, свою віру і вступає в 
контакт з нечистою силою».

Пам’ятаймо, що не всі ті, що 
моляться, моляться до Бога і не 
все, що легко дається, є для нас 
корисним.

о.Іван Биков

З чим асоціюється піст? Не 
їсти, не пити, не співати 

і ще багато не, не, не… словом, 
одні заборони. У церкві моно-
тонні, довгі і часто незрозумі-
лі молитви, серед яких літургія 
пепередосвячених дарів. Ось у 
сьогоднішній статті постарає-
мось пролити світло на малозро-
зуміле - посне богослужіння: 
Літургію передосвячених дарів. 
Перш за все слід з’ясувати різ-
ницю між недільною літургією і 
передосвяченою літургією. Різ-
ниця відома всім священикам і 
тим, хто цим питанням цікавив-
ся, та ця стаття спрямована до 
тих, хто не знає. Отже різниця 
така, що на літургії передосвя-
чених дарів не має освячення, 
тобто хліб не стає Тілом Христа 
а вино Кров’ю, адже хліб «Аг-
нець» освячується на недільній 
літургії. В час недільної служби 
Божої священик готує кілька 
агнців (просфор), одну - на неді-
лю, а інші - на середу і п’ятницю 
- дні, коли служиться літургія 
передосвячених дарів. Агнець 
(просфора) вже є освячений та 
перевтілений у Тіло Господнє, 
тому на літургії передосвяче-
них дарів перетворення хліба 
у Тіло Господа не відбувається. 
Під час літургії передосвячених 
дарів церква приймає Тіло Гос-
поднє, приготоване  та збере-
жене в кивоті із недільної євха-
ристійної літургії.

Це найголовніша відмінність 
Недільного – всіма знаного Бо-
гослужіння, від літургії пере-
досвячених дарів. 

Час служіння літургії пе-
редосвячених дарів - середа і 
п’ятниця, має здійснюватись 
увечері, а не зранку, як часто 
практикується. Для кращого 
розуміння часу служіння слід 
сказати про види посту у Цер-
ковній традиції. У нашій східній 
традиції існує два види, чи спо-

соби посту: Цілковитий та аске-
тичний. Цілковитий піст – пе-
редбачає повне утримання від 
їжі, зазвичай такий піст тривав 
недовго, максимум протягом 
одного дня. Цілковитим постом 
християни подвизалися напе-
редодні великого свята. Для ціл-
ковитого посту рання церква 
мала окрему назву - «статіо» - 
військовий термін, що перед-
бачав мобілізацію, очікування 
війська у повній бойовій готов-
ності. Церква, сповняючи ціл-
ковитий піст, перебуває в очі-
куванні, у якому бере участь 
усе єство людини, «фізичний 
голод  відповідає духовному 
очікуванню звершення приго-
тування цілої людської особи, 
що відкривається щораз біль-
ше для зустрічі великій радості» 
(Олександр Шмеман). У цьому 
контексті середа і п’ятниця пе-
редбачає строгий піст, а христи-
янин, постячи протягом дня, пе-
ребуває у очікуванні вечірнього 
причастя.

Крім усього сказаного, ве-
чірнє причастя не ламає цілко-
витого посту середи і п’ятниці. 
Напевно сьогодні важко собі 
уявити такий подвиг постом у 
сучасному житті. Для ранньої 
Церкви, в час, коли формува-
лася літургія передосвячених 
дарів, цілковитий піст був не 
винятком чи дивацтвом, а нор-
мою і правилом для усієї Церк-
ви, я б сказав, невід’ємною 
частиною особистого посту 
християнина. Читачу може ви-
датись, що це застарілий анах-
ронізм і пережиток минуло-
го, та це реальна актуальність 
конче потрібна нашій Церкві 
та особисто християнинові для 
духовного розвитку.

Аскетичний спосіб посту - це 
утримання від деяких видів їжі і 
обмеження у її кількості. 

Отже, причастя Тіла Гос-

поднього відбувається увечері,  
щоб християнин, який подви-
зається постом, не ламав свого 
духовного подвигу, а увінчав-
ся причастям Христових Тайн. 
Також, щоб уся людська істо-
та, відчуваючи фізичний голод, 
збагнула прагнення і голод душі 
за Богом.

Авторство літургії припису-
ють Папі Григорію Двоєслову 
(540 - 604 рр.). Жодна літургія 
не має єдиного автора, являю-
чись плодом Духа Святого, спо-
чившого на Церкві і проявле-
ного у Отцях Церкви, так і цей 
випадок не є винятком. Най-
мовірніше, Папа Григорій при-
клався до систематизації лі-
тургійної молитви, автором 
залишається Святий Дух і апос-
тольська традиція. Наступне 
питання - час виникнення цієї 
літургії. Якщо притримуватись 
хронологічних рамок, то виник-
нення  і кристалізація Літур-
гії Передосвячених Дарів сягає 
5-6 ст. Насправді традиція при-
частя у позаєвхаристійний час 
сягає перших християн. Рання 
– апостольська церква служи-
ла Євхаристійне богослужін-
ня виключно в неділю –день 
Господній. Християнин апос-
тольських часів глибоко усві-
домлював своє християнське 
покликання і центром, почат-
ком та метою його життя був 
Христос. Християнин не усві-
домлював своє життя без Єв-
харистії та Слова Божого, втра-
та  Христа - рівнозначна втраті 
життя і його сенсу – це смерть 
у повному значенні слова. По-
вертаючись із спільнотних мо-
литов, із збору в Церкву до бу-
ремного суспільства – світу, 
що лежить у грісі, перед хрис-
тиянином стояли виклики, з 
якими слід боротись. Тому кож-
ному члену Церкви давались 
Святі Дари на дім для щоден-

ної злуки із Господом. Із збіль-
шенням християн, для запобі-
гання зловживань, Святі Дари 
перестали даватись на дім. Лі-
тургії передосвячених дарів є 
урочистим прийняттям Гос-
поднього Тіла і Крові позаєвха-
ристійною службою. Тобто лі-
тургія передосвячених дарів є 
спадком тисячолітньої христи-
янської традиції, що несе в собі 
дух, ревність, самовідданість 
ранніх християн. Вона є голо-
сом раннього християнства, що 
приглушується нашим спожив-
чим і меркантильним криком 
егоїзму.

І ще трохи про монотонний і 
довгий спів під час посного бо-
гослужіння! Тривала та одно-
манітна служба потрібна для 
того, щоб ми відчули тайну у 
нашому серці. Поволі крок за 
кроком в нас настає внутріш-
нє преображення. Неначе ми 
потрапляємо в таке місце, де 
нас не досягає голос вулиці і 
метушня світу. Дух і стиль по-
сної молитви переносять у міс-
це, де всяка марнота не має над 
нами ніякої влади. Все, що ви-

давалось таким важливим і пе-
реповнювало нашу душу, три-
вога - що стала нашою другою 
природою, кудись зникає. Ми 
відчуваємо визволення, почу-
ваємось легкими і щасливими. 
Спів, інтонація, весь стиль по-
сного богослужіння дає можли-
вість людині, як писав класик: 
«доторкнутись до іншого світу».

Зрозуміло, що абсолютно не 
можливо перейти від «нормаль-
ного» стану душі, сповненого 
марнотою, поспіхом, клопота-
ми, у інший світ без того, аби 
спершу заспокоїтись. Звільнив-
шись від тривоги, та відчувши 
легкість і мир, сумна одноманіт-
ність богослужіння набуває но-
вого значення. Богослуження 
сповнюється світлом світанко-
вого сонця, що опромінює вер-
хівку гори, на якій стоїш «Ти», а 
глибоко внизу туман і темрява, 
а «Ти» - над нею. Після заспоко-
єння розуму, душі, очей, словом 
усього єства, одноманітне бого-
служіння стає миром і спочин-
ком для мене, повертаюсь до 
себе і єднаюсь із Богом.

Літургія Передосвячених Дарів 

Тучнянська 
чудотворна ікона

Жителька с. Ку-
ровичі Золочів-

ського р-ну Черняк Дарія 
Миколаївна народилася 
22 травня 1939 р. у с. Туч-
не у сім’ї  Кулик Михайла 
та Євдокії. У 1955 р. разом 
з групою дівчат працюва-
ла на прополюванні буря-
ків. 4 червня у четвер ра-
зом з нею на полі були 
Марія Малюта, Марія Ко-
брин і Стефанія Винниць-
ка. Коли вони працювали  
посередині поля, почала-
ся гроза. Довжина рядків 
поля сягала більше кіло-
метра. Працювати стало 
неможливо, бо хмара ста-

ла дуже низько над землею. Підійшла Стефа і попросила Дарію 
піти з нею на її ділянку, щоб забрати хустину, яку вона залиши-
ла між рядками,  бо сама боялася туди йти. Коли вони відійшли 
на деяку відстань, то вдарив грім і Дарія відчула сильний удар у 
голову та втратила свідомість. Скільки часу вона разом із Сте-
фою лежали на землі, Дарія не пам’ятає, але коли прокинулась, 
то відчула, як дощова вода стікає по її тілу до землі. Стефа встала 
першою на ноги і почала йти в бік села. Дарія покликала її, щоб 
вона почекала, бо не могла встати із землі. Тоді вони ще не зна-
ли, що від удару цього грому, загинули дві Марії, які були разом з 
ними на полі. Люди, які бачили їх здалека, подумали, що вони усі 
четверо загинули. Коли Дарія побачила понівечені тіла дівчат, то 
знову знепритомніла. Лікарі привели її до чуття. Голова колгос-
пу розпорядилася, щоб Дарію возом відвезли додому у с. Тучне. 
Вона лежала вдома, не могла їсти, тільки могла ковтнути трішки 
води. Вночі вибігала з хати і кричала, не розуміючи, що з нею ро-
биться. Лише тоді, як хтось торкав її рукою, вона ніби прокида-
лася. Лікарі, до яких зверталися батьки, не могли нічого зробити, 
бо всі аналізи показували, що організм здоровий. Вони не могли 
зрозуміти, чому Дарія не може їсти. За два тижні після громови-
ці вона схудла настільки, що могла охопити свою талію руками. 
Односельчани, дівчата і хлопці приходили вже з нею прощатися. 
Але батьки не втрачали надії. Вони молилися до об’явленої ікони 
Тучнянської Богородиці. Одна жінка з села, коли побачила, що 
недуга прикувала Дарію до ліжка, сказала до батьків, щоб не три-
мали дитину вдома, а завели її до тучнянської церкви, хай свяще-
ник помолиться за неї перед образом Матінки Божої. Два тижні 
минуло після страшної громовиці, мама із сестрою Марією заве-
ли Дарію до церкви. Священик сказав, щоб Дарія зачерпнула і 
принесла води із джерела до церкви. Було це завдання важке, бо 
церковця – на горі, а джерело, з якого тече вода, - під горою.  Але 
вона з допомогою рідних виконала прохання священика, який 
освятив принесену воду і прочитав молитви на зцілення. Після 
цього Дарія швидко до трьох днів одужала. Вона завдячує своїм 
життям іконі Тучнянської Матінки Божої. 

Ці розповіді з життя кількох родин – тільки деякі історії заступ-
ництва Пресвятої Богородиці через її чудотворну ікону, свідчать, 
яка велика є Божа любов до людини, котра з вірою молиться і взи-
ває Його про допомогу за посередництвом Пресвятої Богородиці.

о.Андрій Соколовский

Закінчення. Початок на 6 стор.

о.Олег Федишин


