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Папа Римський Франциск дав згоду приїхати до України.
Про це сказав парламентер Центру сприяння звільненню за-

ручників при СБУ Юрій Тандит в ефірі 5каналу
«Я кілька днів тому повернувся з Ватикану, де ми зустріча-

лися з папою Франциском. Позавчора було вручено лист від 
президента Порошенка з запрошенням, і він нам сказав, що 
він приїде в Україну. Тому хочу привітати українців з тим, 
що швидше за все папа римський Франциск, який молить-
ся за мир в нашій країні, приїде до нас», - повідомив Тандит. 

Християни Східної Церк-
ви проживають благо-

датний час Святої Великої Чо-
тиридесятниці – Великого 
Посту. Це особливий у хрис-
тиянському житті час. Час, у 
якому посередництвом відмо-
ви від певних своїх вподобань 
ми «стишуючи» свою плоть, 
свої бажання і звички, моля-

чись, каючись і усвідомлюю-
чи свою гріховність через слу-
хання глибоких великопісних 
богослужбових текстів, може-
мо наблизитись до Бога, почу-

ти Його, відчитати Його дію в 
своєму житті, мати можливість 
«достигнути неосудно покло-
нитися Святому Воскресінню». 
Саме усвідомлення своєї гріз-
ності і покаяння є найкращим 
середником приготування до 
Воскресіння як зустрічі із Спа-
сителем. Окрім утримання від 
певних страв, звичок, дій і мо-

литовного пра-
вила з покло-
нами суттєвою 
деталлю нашо-
го посту мають 
бути діла мило-
сердя, христи-
янська солідар-
ність. Особливо 
це актуально для 
нашої країни за-
раз – у час ві-
йни.

У святому 
письмі читає-

мо слова Господні, якими Бог, 
через пророка Ісаю, доносить 
до свого люду який піст Йому 
до вподоби: «Ось піст, якия Я 
люблю: кайдани несправидли-

ПРО ПІСТ

Час покаяння і молитви
вости розбити, пута кормиги 
розв'язати , пригноблених на 
волю відпустити, кожне ярмо 
зламати, з голодним своїм хлі-
бом поділитись, увести до хати 
бідних, безпритульних, поба-
чивши голого, вдягнути його, 
від брата твого не ховатись».

У цих пророчих словах мо-
жемо відчитати мову про одну 
із основоположних рис хрис-
тиянських взаємен – солідар-
ність. Саме в такому дусі жер-
товності і допомоги ближнім 
мусимо пройти цей Великий 
Піст, а таким чином насліду-
ватимемо нашого Спасителя 
котрий віддав своє життя на 
хресті, аби ми з вами і кожна 
людина «…мала життя і мала 
його вповні” (пор. Йо. 10,10).

Тому бажаю всім нам гід-
ного, жертвенного і Богові 
милого Посту, який має бути 
просякнутий християнським 
розумінням, що Голгофою 
життя не закінчується, після 
Страсної п’ятниці обов’язково 
прийде неділя Воскресіння!

НОВИНИ

Детальніше читайте на УНІАН:http://www.unian.ua/
society/1047278-papa-rimskiy-prijide-do-ukrajini-z-vizitom.

Члени комітету премії «Світ-
ло Справедливості» прийняли 
рішення нагородити одноймен-
ною премією українську льот-
чицю Надію Савченко. Про це 

повідомив президент Українського католицького університету 
єпископ Борис Ґудзяк під час прес-конференції, що відбулася 
в Українському кризовому медіацентрі.

«У сучасному світі, особливо в пострадянському контексті, 
де пристосуванство, корупція, безпринципність є нормою, де 
люди дешево продають свою гідність, постава Надії Савченко, 
яка світиться особливою мужністю і справедливістю, кидає ви-
клик цинізму нашої доби і закликає до автентичної солідарнос-
ті і жертовності. Саме тому члени журі премії «Світло Спра-
ведливості» вирішили вручити цьогорічну премію цій мужній 
жінці. Надія Савченко засвідчила нам усім незламність перед 
наругою, беззаконням і насиллям. Цією нагородою ми дякує-
мо їй за її свідчення і прагнемо захистити її життя», – зазначив 
член комітету владика Борис Ґудзяк.

Цьогорічна церемонія нагородження відбудеться 22 квітня. 
Владика Борис висловив щире сподівання, що Надія Савченко 
прийматиме нагороду особисто. «Лауреатка нагороджується за 
уже звершене свідчення і нагороджується з палкою надією, що 
вона все ж таки житиме», – наголосив владика Борис.
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Почався час Великого по-
сту і кожен християнин 

приступатиме до св. Сповіді. 
І, власне, цей час для священ-
нослужителів є часом, коли 
ти усвідомлюєш, що люди, 
які часто ходять до Церкви - 
не вміють сповідатися.  Че-
рез те, я як священик, маю за 
обов’язок в черговий раз при-
гадати помилки, які ми роби-

мо, коли готуємось до Сповіді:
Ми не готуємось до Святої 

тайни сповіді. Не робимо іспи-
ту совісті, згадуємо свої гріхи, 
коли стоїмо в черзі до спові-
дальниці. І коли приходить час 
сповіді, ми з переживання забу-
ваємо гріхи і кажемо священи-
кові: « Запитуйте мене…». 

Ми себе хвалимо під час спо-
віді. Дуже часто людина не на-
зиває своїх гріхів, а вихваля-
ється я «ходжу до церкви», «я 
належу до багатьох братств», «я 
молюсь», «я нікого не вбив», «я 
нічого не вкрав» і т.д. І через те 
ми в цей час стаємо подібними 
до фарисея, який прийшов до 
церкви та хвалився, що постив, 
що давав десятину, але відій-
шов з храму не виправданий.

Ми ходимо до сповіді з при-
мусу або через традицію. Бать-
ки, які заставляють своїх ді-
тей іти до Сповіді, а самі цього 
не роблять завжди матимуть 

конфлікт із дітьми. Коли ж 
ми сповідаємось з обов’язку, 
з традиції, тоді дана сповідь 
приносить менше плодів, ніж 
сповідь, яку людина пережи-
ває, як потребу душі.

Раз в рік сповідатися дуже 
мало. Учень, який раз в рік ви-
конує домашнє завдання , ніко-
ли не буде добрим учнем, лю-
дина, яка прибирає раз в рік в 
квартирі- не має порядку. Че-
рез те людина, яка сповідаєть-
ся раз в рік, просто не бачитиме 
своїх гріхів і відповідно не від-
чуватиме потреби св. Сповіді.

Сповідатись треба цілими 
сім’ями. Не лише жінка пови-
нна молитись і дбати про духо-
вне життя своєї родини. Чоло-
вік, діти спільно  повинні дбати 
про сповідь та святе причастя, і 
тоді кожен буде розуміти один 
одного, і чітко бачити, що шко-
дить, а що корисне  для моєї ро-
дини. 

Запитаймо себе, якою є наша Сповідь
бр. Володимир Мамчин

о. Іван Биков

Папа Римський приїде до України

Український Католицький Університет

У Ватикані Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, 
провів прес-конференцію для представників міжнародних ви-
дань, акредитованих при Апостольській Столиці. Модерато-
ром зустрічі із журналістами був о. Федеріко Ломбарді, прес-
секретар папи Франциска. Тема зустрічі: “Душпастирське 
служіння УГКЦ в умовах війни”.

“Спілкуючись із Папою Франциском, ми розповіли йому про 
те, що Україна є жертвою агресії сусідньої держави. Мова не 
йде про громадянську війну всередині нашої держави, але про 
пряму, хоч і не задекларовану війну проти українського народу.

Глава УГКЦ також розповів журналістам про душпастирське 
служіння УГКЦ в умовах війни та соціальну роботу різних до-
брочинних організацій, які надають допомогу біженцям та по-
раненим на війні Ієрархи УГКЦ також звернулися до Святішого 
Отця з проханням посприяти в подоланні цієї гуманітарної ка-
тастрофи за допомогою міжнародної спільноти.

Прес-служба товариства “Свята Софія

Глава УГКЦ провів прес-конференцію у 
Ватикані
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Чотиродесятниця – то 
час, призначений на 

покаяння. В цьому часі при-
готовляє свята Церква вірних 
до великої хвилі в їх житті, до 
найбіль шої хвилі в році, себ-
то до хвилі святого пасхаль-
ного Причастя. Від тої хвилі 
залежить, може, ціла вічність 
многих душ: або щаслива ві-
чність зі Святими в небі, або 
бездонне нещастя відкинення 
і прокляття в день страш ного 
суду Божого.

Тому–то і я, Мої Дорогі 
Браття і Сестри, приходжу до 
Вас на початку того Велико-
го посту з покликом до пока-
яння: покайтеся, жалуйте за 
свої гріхи, бо надходить Ве-
ликий День!

Бо коли, як каже Христос, 
ціле небо тішиться з од ного 
наверненого грішника більше, 
ніж дев’ятьдесять дев’яти пра-
ведників, то скільки ж більше 
всі ми мусимо тішитись – ми, 
Ваші браття, – коли Ви ось 
вернули нам до Батька. Будьте 
ж тепер вже аж до смерти до-
брими, вір ними християнами!

Заховуйте ж уже Божий за-
кон, — отверто скажу: при-
ступайте час то до святих 
Таїнств. Бо без Божої благо-
даті... трудно нам бути добри-
ми християнами; без неї так 
легко упадаємо, так легко від-
ступаємо від Батька, так легко 
можемо й пропасти! 

Але якщо Ви не сповідалися 
хоч би тільки через кілька мі-
сяців, то до сповіді треба Вам 
піти; треба заглянути в глибінь 
своєї душі й поглянути, чи не 
за крався у нашу хату лютий, 
мерзенний ворог – тяжкий 
гріх... не бути на Службі Божій 
в неділю чи свято тоді, коли 
мож на це без великої труднос-
ти, зломити здоровому на піст, 
ворожнечу заховати в серці, 
хоч би тільки й клясти, про-
клинати або божитися за що–
небудь... Хто ж з нас знає, чи 
не вмре наглою смертю ще 
цеї ночі? На таку несподі вану 
смерть треба бути готовим! 

Поміж усіма Вами, до яких 
це пишу... це моє письмо, є, 
може, такі, що не мають охоти 
цього року сповідатися; може, 
від року не сповіда лися вони. 
А може, є й такі, що не спові-
далися тамтого року на Велик-
день, а може, й від кількох літ 
не сповідалися. До них треба 
було мені звернутися в першу 

чергу; їх треба перш за все ря-
тувати. Бо вони найближчі до 
про пасти, бо їм найбільше гро-
зить небезпека, що вмруть без 
покаяння... щоби почути це 
страшне слово: «Ідіть від мене 
прокляті у вічний вогонь!». А 
так легко можна було омину-
ти тую небезпеку: а так легко 
було піти до сповіді!

Коли ж сповідаєшся, Бра-
те, то вже все скажи, усі рани 
душі відслони. А коли найдеш 
у своїй душі тяжкий гріх, за-
критий зі страху чи зі стиду, 

то, скажи всьо, що лишень 
пам’ятаєш! Бо хто знає, чи ця 
твоя сповідь не буде послід-
ною в твому житті! Не знати, 
чи дочекаєшся літа, чи діждеш 
Успення Богородиці. Бо десь 
в тому часі треба знову при-
ступити до святої Сповіді та 
святого Причастя. Але цим ра-
зом уже не під тяжким гріхом.

Свята Церква радить, на-
поминає і просить причаща-
тися та сповіда тися бодай чо-
тири рази в році, а приказує 
– раз у рік. І хто того прика-
зу не послухає, той тяжко грі-
шить непослухом для Церкви і 
грішною байдужістю про своє 
спасення; той грішить про-
ти самого себе; шкодить сво-
їй душі; той поступає з душею 
так, як чоловік, що давав би ті-
лові трутину.

Треба ж дбати про душу 
свою, – треба ж чистим яв-
лятися перед Божим Престо-
лом в неділю чи свято, а не в 
бруді, не зі стидом, не з рана-
ми, з яких гній тече й від яких 
з обридженням відвертається 
твій Ангел Хоронитель! Якби 
ти, Брате, впав у калабаню, 
в болото, тоді ти спішився б, 
щоб якнайшвидше вимитися. 
І не показувався б людям та-
ким брудним. А чи думаєш, 
Брате, що душа неочищувана 
не є брудна? Чи думаєш, що 
бруд душі, незмиваний ціли-
ми літами, не робить її мер-
зенною кльоакою, від якої з 
обридженням відвертаються 
всі ті, що тільки відчувають її 
поло ження?

Чи не знаєш, що очищен-
ням душі є покаяння? І що 
того покаяння по требує ко-
нечно душа, бо без нього ста-
ється мерзенною та обрид-
ливою? Чи не знаєш, що 
нерозкаяністю серця готовиш 
собі осудження в день Божого 
гніву, об’явлення справедли-

вого суду Бога, що заплатить 
кожному по його ділам: до-
брим, вічним життям, а гріш-
никам – гнівом і ярістю? Чи 
не зна єш, що то за страшна річ  
впасти в руки живого і загні-
ваного Бога? 

Чому ж не користаєш із 
часу, як довго Боже милосер-
дя кличе і запрошує тебе до 
покаяння? Чому ж не присту-
паєш до Престола благода-
ті, щоб одержати те милосер-
дя? Може, ти цього і бажав 
би, може, й здаєш собі справу 
з того, якою цінністю є щастя 
супокійної та чистої совісти, а 
тільки боїшся, тільки не маєш 
відваги й не можеш рішитися. 
То чому ж не попросиш о по-
трібну для доброї сповіді поко-
ру й відвагу? Попроси Господа 
Бога о дар по каяння, о дар до-
брої сповіді, о рішучу поправу 
життя і не переставай проси-
ти, аж випросиш собі те, чого 
тобі треба. Господь Бог тільки 
тому не відразу вислухує тебе, 
щоби скріпити твої бажання, 
щоб тоді, коли одержиш цін-
ну ласку з неба, ти її тим біль-
ше цінив і не вертав так легко 
до гріхів, як досі, щоби пока-
яння і великодня сповідь була 
дійсною поправою цілого жит-
тя й початком нового: святого, 

християнського.
Не перестану я за тебе мо-

литися і буду молитися тим 
усильніше, чим менше схочеш 
моєї ради послухати. І не ві-
зьмеш мені за зле, що тебе на-
зиваю ще «братом во Христі», 
що за тебе молюся і що до тебе 
у цьому письмі промовляю. 

Нехай же Всевишній Бог 
дасть усім Вам добре, повне, 
правдиве святе Причастя. Не-
хай це Причастя буде повним 
відпущенням усіх гріхів і та-
ким очищенням душі, щоб Ви 
вже ніколи не вертали до дав-
них великих гріхів, а зача-
ли таке християнське життя, 
в якому в усім прославляєть-
ся Бог через Ісуса Христа, що 
Йому слава і сила во віки ві-
чні. Амінь.

Писано у Львові в неді-
лю Митаря і Фарисея 25 січ-
ня року Божого 1942. Андрей 
Митрополит

(Повний текст послання - Шептиць-

кий Андрей. Пастирські послання 1939-

1944 рр. Т. 3. Львів 2010, с.164-168).

...приступайте час то до святих Таїнств. Бо без Божої благодаті... трудно нам 
бути добрими християнами; без неї так легко упадаємо, так легко відступаємо 

від Батька, так легко можемо й пропасти!

“
є, може, такі, що не 

мають охоти цього року 
сповідатися ...

“
Бо хто знає, чи ця 

твоя сповідь не буде 
послідною в твому 

житті!

Боже милосердя кличе тебе 
до покаяння

“
Не перестану я за тебе 
молитися і буду моли-

тися тим усильніше, 
чим менше схочеш моєї 

ради послухати

ПОСЛАННЯ З МИНУЛОГО

Підготував
о.Андрій Соколовський

Звідси говоримо про Церкву воюючу, прославлену і терп-
лячу. Те взаємне з'єднання всіх вірних на землі, в небі і 

в чистилищі називаємо спільнотою святих. Всіх членів тієї по-
трійної спільноти зв'язує одна і та сама любов до Господа Бога 
і до ближніх. І якраз на науці святої віри про спільноту святих 
основується прадавня практика Церкви молитися за тих, хто 
відійшов до вічності. Спільнота святих на всіх нас накладає 
обов'язок молитися за душі померлих.

Традиція молінь за душі померлих сягає в далеку давнину. 
Про неї говорить нам святе Письмо Старого Заповіту. В дру-
гій книзі Макавеїв читаємо, що Юда Макавей після перемоги 
над ворогами «зібрав 2000 драхм сріблом і послав їх в Єрусалим, 
щоб там приносили жертви за гріхи тих, що полягли..., бо це 
свята і спасенна думка молитися за померлих, щоб вони очисти-
лись від своїх гріхів. Тому він і приніс жертву благання за мерт-
вих, щоб вони звільнилися від гріха» (2 Мак. 12:43-46).

Цю священну традицію перейняла і Христова Церква. Дру-
гий Ватиканський Собор у догматичній конституції «Про Церк-
ву» проголошує: «Признаючи повну спільноту цілого Містичного 
Тіла Ісуса Христа, Церква на землі, від самих початків християн-
ської релігії плекала пам'ять померлих з великою побожністю».

На чому ґрунтується твердження Церкви про не-
обхідність молитви за померлих? На двох підста-
вах: по–перше, на вірі у безсмертя душі і у загроб-
не життя, в якому душі блаженствують або терплять; 
по–друге, на вічній любові, тобто на любові живих до померлих.  
Люди помирають, а любов до них залишається у наших серцях. 
Задумайтесь над тим, чи можна любити того, кого вже не існує, 
хто відійшов у вічність. Неможливо любити того, кого немає! 
Ми, живі, продовжуємо любити померлих. Любов є основою 
нашої молитви за померлих.

Хоч свята Церква щоденно пам’ятає про душі померлих на 
Святій Літургії і в богослужіннях, то все таки вона, як добра 
мати, під час церковного року визначає ще окремі дні на молит-
ви за померлих. Такі дні звемо задушними, або поминальними. 
У нашій Церкві маємо такі традиційні практики: Задушні субо-
ти, що в них богослужби цілковито присвячені молінням за по-
мерлих. Сюди належить субота перед неділею М’ясопусною, 
друга, третя і четверта субота Великого Посту та субота перед 
Зеленими Святами. А також зокрема в часі Великого Посту, в 
дні: середа і п’ятниця коли моливмось – Сорокоусти.

Східна Церква має прадавній звичай поминати померлих у 
9-ий і 40-ий день після смерті. Поминаємо також; померлих у 
річницю їхньої смерті. А поки маємо час і можливість молитися 
за померлих, будемо виконувати свій обов’язок. Любов до по-
мерлих спонукає нас до цього. 

Свята Христова Церква – це містичне Христове 
Тіло, що об’єднує всіх охрещених вірних на землі, в 

небі і в чистилищі

ТРАДИЦІЯ

Вічная пам'ять

о.Ярослав Огоновский

Дослідження, проведені на базі лабора-
торії медико-біологічних технологій НДІ 
промислової і морської медицини, стали 
справжньою сенсацією. Вчені експери-
ментально довели, що хресне знамення 
вбиває мікроби і змінює оптичні власти-
вості води.

Науковці перевірили дію молитви «Отче наш» і хресного зна-
мення на патогенній бактерії. Для дослідження були взяті проби 
води з різних водойм - колодязів, річок, озер. У всіх пробах міс-
тилися кишкова паличка, золотистий стафілокок. Але виявилося, 
що якщо прочитати молитву «Отче наш» і осінити проби хресним 
знаменням, то кількість шкідливих бактерій зменшувалася в 7, 
10, 100 і навіть більше 1000 разів.

Сенсаційне відкриття
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Коли ми чуємо слово 
«ПРАВОСЛАВНИЙ», то 

у багатьох людей що живуть 
на території західної України 
та пережили «боротьбу за хра-
ми» виникають неприємні, а 
іноді і агресивні відчуття. Про-
те що означає це слово і чому 
у першу неділю Великого по-
сту Церква вшановує ось це 
«ПРАВОСЛАВ’Є»?

Тут мова йде не про 
православ’я як відмінність між 
християнами, а про істинну 
віру і правдиве почитання Гос-
пода Бога. Неділю Православ’я 
установив і наказав щорічно 
святкувати у першу неділю Ве-
ликого посту Собор у Констан-
тинополі 842 року. Мета цього 

свята – прилюдно і урочисто 
віддати честь і поклін святим 
іконам Ісуса Христа, Пречи-
стої Діви Марії і святих. Осно-
вною рисою Східної Церкви – 
це давнє й особливе почитання 
святих ікон Ісуса Христа, Божої 
Матері, ангелів і святих. Про-
те в кінці VII ст. розпочалася 
довга, завзята, болісна і крива-
ва боротьба проти святих ікон, 
знана в Церкві під назвою іко-
ноборства.

Основним тогочасним ар-
гументом у боротьбі з іконами 
був наголос на ідолопоклонстві, 
тобто поклоніння зображен-
ням, створеними людьми. Але 
Собор навчає, що святі ікони 
це тільки видимі символи не-
видимих осіб, яким віддаємо 
почесть. Почитаючи святі іко-
ни, ми не почитаємо паперу, 
полотна чи дерева, з яких зро-
блені святі ікони, тільки віддає-
мо честь тим особам, які на них 
зображені. Почитання святих 

ікон Собор ставить нарівні з 
почитанням святого Євангелія, 
хреста й мощей святих.

Хто ж перший почав зобра-
жати Господа, Божу Матір, 
святих угодників, котрих ми 
бачимо в святих храмах, має-
мо вдома? Перші зображення 
не були результатом рук люд-
ських. Сам Господь Ісус Хрис-
тос залишив відбиток свого 
пречистого лика на полотняно-
му обрусі і послав це зображен-
ня Едеському князеві Авгарію, 
щоб зцілити його від хворо-
би. Цей нерукотворний образ 
Господнього лику український 
народ міг почитати протягом 
останніх декількох тижнів у со-
борі Святого Юра у Львові.

Основним елементом Неділі 
православ’я є урочисте посвя-
чення ікон, які в подальшому 
житті служать як знаряддя роз-
мови з Богом в часі молитви і є 
захистом наших домівок.

НЕДІЛІ ПОСТУ

Неділя православія

“
...мова йде не про 

православ’я як 
відмінність між христия-
нами, а про істинну віру

о.Ярослав Кондратик

Владика Борис Ґу-
дзяк, єпископ УГКЦ, 

президент Українського католицького університету, єпарх для 
українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та 
Швейцарії відповів на запитання ІА ZIK.

– У чому таємниця зла? Яке ваше пояснення, чому зло існує?
– Питання в тому, чому ми вибираємо зло. Воно могло собі 

існувати, а ми могли б ним нехтувати, тікати від нього. А воно 
нас манить. 

Є три найбільші спокуси. 
По -перше –інструменталізація іншої людини для своїх потреб 

і задоволення через секс. 
Друга центральна спокуса і лукавство відбувається навколо 

грошей. Гроші не погані самі по собі. Це нейтральний інструмент. 
Вони навіть можуть бути дуже позитивні, коли використовують-
ся належно. 

А найбільші лукавства чиняться навколо третьої спокуси – вла-
ди. Тут є жадоба, яка походить від гордині, коли людина прагне па-
нувати над іншими, а остаточно хоче панувати над Богом. Це мо-
ральне збочення, вивих природи, коли людина хоче не лише бути 
Богом, а й панувати над Богом, міняти Його закон, і тим доводить 
до катастрофи.

В осколках цієї катастрофи зазнають поранення багато неви-
нних людей. Тому така велика вина Гітлера, тому така велика вина 
Сталіна, і тому таку велику вину стягує на себе Володимир Путін. 

– Україна несе великі людські жертви, виходячи з дому неволі. 
Хтось може сказати, навіщо це?

– Неволя вимагає набагато більших жертв. Час тоталітаризму в 
Україні в ХХ столітті з війнами вбив15 мільйонів людей. 

Війни й тоталітаризм у ХХ столітті у світі забрали життя близь-
ко 180 мільйонів людей. 

Ми не повинні сумніватися, що та свобода і та гідність, для якої 
ми створені, є не лише нашим правом, а й нашим обов’язком. І 
коли відмовляємося від цієї свободи, як це не раз бувало, то тра-
тимо найважливіше – свою подібність до Бога, свою гідність. І це 
Україна в час Майдану зрозуміла. Цього розуміння треба цупко 
триматися.

НОВИНИ
КОЛИ 

ВІДМОВЛЯЄМОСЯ 
ВІД СВОБОДИ, ТО 
ТРАТИМО СВОЮ 
ПОДІБНІСТЬ ДО 

БОГА

Розмовляла Оксана Климончук, для ІА ZIK

Китай: репресії посилюються

За даними китайського соціолога Янг Фенгганга, нині у Китаї 
проживає 180 мільйонів християн. З них 2- мільйонів –це като-
лики та 160 мільйонів – протестанти. Протягом найближчих ро-
ків число християн може вирости до 250 мільйонів. 

Італійський місіонер о. Сергіо Тікоці, який понад 40 років пра-
цює в Гонконгу підкреслює, що режим в Пекіні бачить динаміч-
ний розвиток християнства. Тому останнім часом посилилися 
репресії. Новий президент Сі Цзіньпін не планує йти на комп-
роміси. Повертаємося до режиму Мао Цзедуна, каже священик. 
Останнім часом у Китаї борються з християнством, пропагую-
чи традиційні конфуціанство та буддизм, зорієнтовані на патрі-
отизм.

Місіонер переконаний, що нові репресії не стримають розви-
ток християнства у Китаї. Християн зміцнює приклад мучеників, 
зокрема і єпископів, що вмирали у в’язницях. «Це щось сильніше 
за смерть, – каже о. Тікоці.  Багато китайців, розчарованих ате-
їстичним комунізмом, знаходять у Церкві надію, людяніший спо-
сіб життя, що може витримати навіть репресії».

РЕПРЕСІЇ

Джерело: CREDO

Кожна людина, що є 
християнином не зва-

жаючи на те, в якій державі 
вона проживає, і якою є полі-
тична чи економічна ситуація в 
цій державі, не може вважати 
себе бідною чи нещасливою. 
Християнство, з його духовни-
ми надбаннями дає нам підста-
ви стверджувати, що христи-
яни є багатими і щасливими. 
Щасливими є від того, що нале-
жать до великої родини вибра-
ного Божого народу який живе 
«під охороною Всевишнього» 
і має запевнення того, що «під 
крівлею Бога небесного осе-
литься». А багатими є тому, що 
мають місця особливого пере-
бування Бога, тобто храми, в 
яких в особливий спосіб спіл-
куються зі своїм Творцем, ма-
ють Святі Тайни, що є видими-
ми знаками невидимої Божої 
благодаті, які нас освячують і 
підносять до небесних висот, 
мають Літургію, як спосіб при-
ношення Богові безкровної 
жертви, мають молитву, через 
яку спілкуються зі своїм Ство-
рителем, мають святі ікони, які 
зображають Господа, Пресвя-
ту Богородицю, а також свя-
тих, до яких ми звертаємося в 
різні моменти нашого життя. 
Святий Іван Дамаскин каже: 
«Поклоняюся іконі Христа як 
втіленого Бога; іконі Владичи-
ці всіх Богородиці як Матері 
Сина Божого; іконі Святих як 
друзів Божих».Також однією 
з найбільших християнських 
цінностей, що мають христи-
яни, є святий хрест Господній. 
Для християн хрест є симво-
лом перемоги, символом відку-
плення, символом спасіння, він 
є знаменом Христової любові 
і жертви. Хрест ми бачимо на 
богослужбовому посуді, на бо-

гослужбових книгах і на бого-
службовому одязі, його бачимо 
на церковних куполах, на роз-
доріжжях, на могилах наших 
померлих. його носимо на сво-
їх грудях, як духовний оберіг, 
ним ознаменуємо своє чоло, 
груди і рамена. Робимо так 
тому, що чоло – це осідок ро-
зуму, груди-серце – це символ 
наших почувань, бажань і лю-
бові, рамена – символ сили. 
Отже знаком святого хреста 
ми освячуємо всі основні сили 
нашого тіла. Хрест ми цілуємо 
і до нього прикладаємося, чер-
паючи наче з духовної крини-
ці його животворящу силу. 

Протягом церковного року є 
два дні, коли ми особливим спо-
собом прославляємо і покла-
няємось хресту Господньому. 
Перший раз це робимо на по-
чатку нашого церковного року 
27 вересня, коли обходимо 
Всесвітнє Воздвиження Чес-
ного і Животворящого Хреста 
Господнього. Тоді священослу-
жителі піднімають високо вго-
ру прикрашений хрест, на знак 
віднайдення царицею Оленою 
на початку ІV століття хреста 
Господнього на Голгофі, а люди 
на колінах моляться «Госпо-
ди помилуй». Тоді зі словами: 
«Хресту Твоєму покланяємось 
Владико і святеє Воскресіння 
Твоє славим», всі цілують свя-
тий хрест. Подібний обряд по-
клоніння але вже без піднят-
тя-воздвиження, відбувається 
в нашому обряді в третю неді-
лю Великого Посту що зветь-
ся Хрестопоклінною неділею, 
яка цього року випадає на 15 
березня. Тому що часто буває 
так, що святий Великий Піст 

людина починає з великим ен-
тузіазмом, піднесенням, ревно 
і впевнено, але потроху той ен-
тузіазм вичерпується, ця рев-
ність остигає і ми ніби знео-
хочуємося  байдужіємо. Тому 
якраз в половині Посту, в тре-
тю його неділю для нашого ду-
ховного підбадьорення і під-
кріплення нашого духу свята 
Церква каже в особливий спо-
сіб почитати святий Господній 
хрест, щоби віднайти духовну 
силу і ревність, з якою б гідно 
закінчити час Посту і належно 
підійти до великого празника 
Воскресіння Христового. 

Пам’ятаймо, що знак свя-
того хреста – це святий жест, 
тому ми повинні його робити 
з дуже великою пошаною, це 
видимий знак безмежної Бо-
жої любові, доброти і милосер-
дя, тому треба його класти на 
собі зі щирою любов’ю і час-
то. До цього нас закликає свя-
тий Єфрем Сирін, коли каже: 
«Назнаменуєм животворний 
хрест на дверях своїх, на чолі, 
на грудях, на устах і на своїм 
тілі. Озброїмося цією непере-
можною християнською збро-
єю, переможцем смерті, наді-
єю вірних, світлом для кінців 
землі… І цю зброю ми, христи-
яни носитимемо при собі всю-
ди, вдень і вночі кожної годи-
ни і кожної хвилини. Без нього 
ти не роби нічого, - чи ти спиш, 
чи встаєш від сну; працюєш чи 
їси; п’єш чи в дорозі; плинеш 
по морю, чи переходиш ріку – 
все прикрашай животворним 
хрестом і не «прийде до тебе 
зло, ані рана не доторкнеться 
тіла твого». 

Знак Божої 
Любові

о.Михайло Романюк

21 лютого  Коптська Церква канонізувала 21 му-
ченика, що були вбиті 15  лютого цього  року  джи-
хадістами. На відео, яке вони розповсюдили, ви-
дно, що ці вірні вмирають з іменем Христа на вустах. 
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявив, що 
за рахунок держави буде побудовано храм на честь му-
чеників – це безпрецедентний випадок у Єгипті. 
Святі мученики, моліть Бога за нас!

Святі сьогодні
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Милосердний Бог кличе людину з небуття до Життя із сво-
єї безмежної любові, огороджує своє чyдо дарами любо-

ві, даруючи їй дар приймати і дарувати любов. Мета і сенс життя, 
земного і небесного – любов. Людство піддавшись спокусі дия-
вола – батька брехні, приймає його згубну пропозицію «ви ста-
нете, як Бог» (Бут 3.5). Наслідок пропозиції це втрата прийняття  
дару любові, як Божого дару. Любов, яка є «довготерпелива…, ла-
гідна, вона не заздрить, любов не 
чваниться, не надимається,», стає 
пристрасною, корисною і егоїс-
тичною. 

Все Слово Боже є листом любові Бога до людини. Абсолютно 
всі діла Божі в історії спасіння людства є просякнуті любов’ю на-
стільки сильно,що Бог перестав промовляти через пророків, Він 
замовк і зійшов із своєї божественної висоти і став людиною «Він, 
існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Бо-
гом, а применшив Себе Самого, прийнявши вигляд слуги, став-
ши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він пони-
зив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж - хресної. ». 
(Флп.2.7-8)

Сьогодні в нас, на нашій землі ллється кров, продовжується ві-
йна із новою силою, яка триває вже понад пів століття війна із РФ, 
СССР, чи як їх ще не називали. Ми, і тепер наші діти стають свід-
ками жорстокості, ненависті, злоби і депресії суспільства, наслід-
ком чого наша і дитяча любов холоне. Все, що написане у єванге-
лії кров’ю нашого Бога набуває нового змісту, а особливо «Любіть 
ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас; ...» (Лк 5.44). Тож 
повстає питання як виховувати своїх дітей у любові, в тому числі 
до ворогів? Але це суперечить патріотичному духові, та не супер-
ечить Словам Божим. Чи в ненависті до «москалів», котрі постій-
но намагаються знищити наш народ, що не суперечить патріотиз-
му, та абсолютно відкидає Христові Слова. Який вибір зроблю я 
для своєї дитини? Дорогу 
любові, чи дорогу ненави-
сті. Ці питання постали пе-
реді мною тоді, коли поба-
чив двох дітей. Один з них – мій чотирьох річний син, який взяв в 
руки патика, іншого дав мені і сказав: «тату ідем бити москалів…». 
Інша дитина, це виступ старшої дівчинки на параді сепаратистів, її 
виступ і відеоролики з її участю кинули мене в жах. Дитина була 
переповнена ненависті і зла, вона просто світилася злом. Безумов-
но, якщо я буду вливати у свого сина ненависть навіть в тому чис-
лі до воргів, я поступово перетворю свого сина в нелюда, нічим не 
кращого за Володимира ЛА-ЛА-ЛА, або когось із його ідеалістів. 
Також я своїми ж діями не впуcкатиму свою дитину до рук Спа-
сителя «Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до мене, бо таких 
Царство Небесне.» (Мт. 19.14). Христос Бог і є воплочена любов, 
джерело радості і миру, котрого прагне кожен батько для своєї ди-
тини. Коли виховуємо дитину у ненависті, ми можна сказати за-
бираємо її від Христа позбавляємо її Джерела Життя у повноті 
цього значення.

Як християнин, батько і патріот, прагну виховати свою ди-
тину прищепивши їй не ненависть до певної категорії лю-
дей, але відкривши їй любов до своєї батьківщини і людей. І 
тут пропадає це питання ненависті, бо любов заповнює всю 
особу, і її почуття і не 
має місця для ненависті. 
Тоді можливим є не вби-
вати заради, а вмирати 
заради… так як зробив 
Христос сповнений лю-
бові, він не знищив гріш-
ного світу, чи грішника 
на хресті. Він спас світ і 
грішника, але знищив гріх і його наслідок - смерть.

Перспектива виховання у ненависті це Сталін, Гітлер, Путін і 
інші кати. Їхня війна аж ніяк не через любов до руско–язичних, 
германо-язичних, чи до ісконносвоєй землі. Їхня війна це нена-
висть до Бога., людей і до себе, там немає любові, а серце – це те 
місце, яке ніколи не залишається пустим…

Цією статтею закликаю всіх батьків не позбавляти своїх дітей 
Христа, але дарувати їм свою любов, і у хвилі жорстокості у котрій 
потопає світ прищепити їм любов до Бога і України, щоби ненави-
сті і злу у їх серцях не лишити місця.

«Любіть Україну, як сонце, любіть,  
як вітер, і трави, і води…» (Володимир Сосюра)

“
Бог перестав промов-

ляти

“
«тату ідем бити москалів…»

НАПИСАНЕ

Любов 
чи

ненависть

Один Тато

Вже ось минуло багато 
часу від поїздки з дітьми 

до Львова. Однак, спогади про 
красу, велич та загадковість  
Львова виринають ще й досі. 
Сьогодні ми поринемо в вір-
туальну екскурсію до каплиці 
Боїмів (XVII ст..). Це пам’ятка 
пізнього ренесансу, яка не 
має аналогів не лише в Укра-
їні, але й у Європейській ар-
хітектурі. Вона розташована 
позаду Латинської катедри на 
площі ринок. Колись, великі 
магнати, купці будували ро-
динні усипальниці. І ось ка-

плиця Боїмів одна з таких ро-
динних каплиць заможного 
купця Георгія Боїма.

Кажуть, що від самого почат-
ку Георгій Боїм був протестан-
том, але з приїздом до Львова 
став католиком. Він надзвичай-
но переймається темою страж-
дання Христа. І через те вже на 
головному вході (другий ярус) 
відображено тему «Страстей 
Господніх» («Зняття з Хрес-
та», «Шлях на Голгофу», «Ко-
ронування терновим вінком», 
«Взяття під стражу», «Розпи-

нання Ісуса», «Насміхання над 
Ісусом», «Ісус перед Пилатом»)

Найбільш промовистою є 
скульптура сидячого скорбот-

ного Христа. Під куполом є 
напис латинською, який пере-
кладається: «… о, всі ви, що до-
рогою проходите повз, глянь-
те, подивіться, чи є біль, як 
мій біль…» (Плач Єремії 1, 12). 
Христос з сумом дивиться з ку-
полу на низ, на людську суєту.

Вхід у каплицю відкри-
тий лише влітку. Центром 
інтер’єру є вівтарна стіна. Те-
ологи, ще до сьогодні розмір-
ковують чому  Тайна вече-
ря в іконостасі представлена 
не в центрі каплиці, як і саме 
розп’яття Ісуса, а збоку. Яку 
символіку було вкладено в 
цей сюжет? Центральне міс-
це займає «Молитва Ісуса в 
Гетсиманському саду» - най-
драматичніший момент Страс-
тей Христових, поруч – троє 
учнів, які сплять «Петро, Яків 
та Іван». 

Ось такий наш Львів загад-
ковий.

ЕКСКУРСІ

Каплиця Боїмів

о.Іван Биков

По горизонталі:
1. Хто написав покаянну молитву на піст?
3. Інша назва Великого посту.
5. З чого починається молитва у Великий піст?
8. Назва неділі після якої починається Великий піст.
9. Кожного року, щонайменше один раз, під час Великого посту …. і причащатися.
По вертикалі:
2. Як називається третя неділя Великого посту?
4. Кого відпустив Пилат замість Ісуса?
6. Третя неділя, що готує до Великого посту – неділя про … сина.
7. Як називається місце, де розіп’яли Ісуса?
8. Хто три рази зрікся Ісуса Христа?
10.  Ісус віддав своє життя за … цілого світу.
11. Перша неділя, що сповіщає про піст, задовго до його початку.
12. Після неділі Закхея, неділя митаря і …. .
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– скажи мені, скільки важить сніжинка? – запи-
тала синиця голуба.

– Майже нічого, –відповів голуб.
– Якось я відпочивала на соснвій гілці, аж раптом 

почав падади сніг. Це навіть небула заметіль, ні, лише 
кружляли легесенькі сніжинки, легенькі, мов сон. 
Оскільки в мене не було инших занять, то я розпоча-
ла рахувати сніжинки, що опускалися на мою гілку.

Їх упало 3.751.952.
Коли ж легенько і тихенько упала 3.751.953-тя сні-

жинка, таке собі майже нічого, як ти з цього приводу 
висловився, –гілка зламалася...

Оповівши це, синиця відлетіла.
Голуб, великий авторитет у галузі миру ще з часів 

Ноя, на хвильку замислився, а потім промовив:
– Можливо, потрібно ще тільки однієї особи, аби 

у світі запанував мир?
Подумай, а може, бракує тільки тебе?

ІСТОРІЯМайже нічого «Живе Слово» запрошує читачів до 
живого спілкування. Надсилайте нам листи 
на вказану адресу. 

Відповідайте активно і правильно на за-
питання у кросвордах, та отримайте приз.

Наші контакти: а/с. № 984 м. Пе-
ремишляни Львівська обл. 81200

email: zhyve-slovo@ukr.net
Редактор випуску «Живе Слово» о. Олег 

Федишин
Випуск благодійного фонду блаженно-

го о. Омельяна Ковча
Часопис не підтрмує жодної політич-

ної сили.

Випуск християнського вісника "Живе 
слово" здійснено за фінансової підтримки 
голови спостережної ради ТзОВ "ЛТД Ін-

вест" Андрія Тимківа


