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Кілометри дороги, мо-
мент спокою, та в од-

ночас боротьби із спокусами. 
Час прощі  – це час зупинки 
в біготні за собою. Дарована, 
а можливо викрадена у само-
го себе хвиля переоцінки спли-
ваючого життя. Намотуючи кі-
лометри дороги є, як недивно, 
засобом через фізичну втому 
отримати духовну силу. Відки-
нувши матеріальні справи хоч 
на ті кілька днів прощі та від-
найти в собі сили для боротьби 
за власну душу. 

Щоб краще зрозуміти мету, 
та духовний зміст прощ своїми 
роздумами з нами, поділиться 
о. Пантелеймон Гербері духо-
вний провідник травневої мо-
лодіжної прощі до Унівської 
Лаври:

Отче Пантелеймон, ми зви-
кли сприймати прощу, як спа-
док пізньої християнської 
традиці. Чи є більш рання тра-
диція, яка сягає апостольських 
часів, а той старозавітнього 
періоду? 

— Так, у Старому Завіті ба-
гато говориться про жертво-
приношення. Зокрема, згаду-
ється, мама Самуїла котра не 
маючи дітей приходить до хра-
му, як прочанка, просить про 
потомство і її прохання Бог ви-
конує. Знаємо також, що сам 
Ісус коли мав 12 років йде з Йо-
сифом, та Марією до Єрусали-
му щоб поклонитися Богові.

Чи відомі такі випадки коли 

люди йдуть на про-
щу через покуту? І, 
чи кожен християнин 
зобов’язаний йти на 
прощу?

— Відповідаючи на 
першу частину питан-
ня, скажу, що покута 
це коли хтось нагрі-
шив і отець духовний 
зобов’язує нас відбу-
ти прощу. Думаю, що 
проща це є добрий ду-
ховний засіб, бо він 
є молитовний. Тоді, 
власне, людина  усві-
домлює, що вона за-
винила перед Богом і 
ближнім. А коли вона 
декілька днів перео-
смислює провину то 
людина краще розка-

юється… ради добра. Чування 
допомагають людині наверну-
тись і розкаятись.

Щодо другої половини пи-
тання – то слід сказати ,що не-
треба зобов’язувати людину 
йти на прощу. Таке бажання в 
неї має виникнути добровільно 
– це є духовне. Не значить, що 
ти згрішив і маєш іти на прощу. 
Ні, йти прощею, щоб скріпити 
християнську віру, щоб «моя 
віра» була сильнішою, щоб 
«моя віра» стала духовно зрі-
лою … І саме час участі у прощі 
несе в собі характер – скріпи-
ти християнина в 
духовному житті. 
Отож, зрозуміло, 
що нікого не по-
трібно примусо-
во зобов’язувати 
йти на прощу. 
Господь Бог ніко-
го не змушує. 

Цей рік, що 
пережили українці був і за-
лишається тривожним і 
скорботним,можливо цього-
річна проща має якусь винят-
кову тематику?

— Щороку духовні провід-
ники і організатори  задуму-
ються над тематикою прощі. 
Цього року вона звучить так:  
«Вихід є. І вихід  триває». Спо-
нукали до такої теми сього-
денні факти, що Україна зна-
ходиться на етапі виходу з 
неприємного минулого, тобто 
вихід є і вихід триває. 

Ми всі знаємо, що відпуст в 
Унівскому монастирі є на хра-
мовий празник Успіння, в серп-
ні, чому почали ходити на про-
щу ще в травні?

— Так, наша Лавра є Свято-
успенська, але в моменті коли 
вийшла церква з підпілля при-
йнялася ідея прощі не тільки 
одної, а також прощі травне-
вої молодіжної прощі до Унів-
ської Богоматері, щоб підкрес-
лити особливість Унівської 
ікони. З боку церкви установ-
лено, що святкування нашої, 
Унівської ікони будуть відбу-
ватись у третю неділю травня. 
Тому тепер святкуємо в трав-
ні.

Скільки, зазвичай, людей 
приходить на прощу? Яка кіль-
кість прочан очікується цього 
року? За яким маршрутом про-
ходитиме цьогорічна проща?

— Як знаємо проща розпо-
чинається від церкви Архи-
стратига Михайла у Львові. 
Початок вирушаємо молитов-
ного ходу зачинаємо з п’ятниці 
ранку. Вибираємо по черзі два 
маршрути: у напрямку смт. 
Глиняни або на с.Романів. 

Минулого року було дуже 
мало прочан - десь 750 осіб. Па-
мятаю, на передодні був силь-
ний дощ, і в цілому був важ-
кий тиждень. Але у дні прощі 
дощ зупинився. Вже зранку в 

п’ятницю небо 
стало голубим, 
надійним, відчу-
валося тепло від 
нього. Ця проща 
проходила під 
назвою «Лишай-
теся в моїй лю-
бові».

Кожного року 
кількість прочан є різна від 
1350 до 750. Також і протя-
гом дороги долучається багато 
людей. Цього року підемо на 
с.Романів, цей маршрут про-
тяжністю приблизно 60 км. 
Орієнтуємося на 1000 прочан.

Хто з запрошених гостей 
візьме участь в прощі?

— Цього року Божествен-
ну літургію очолить єпископ-
помічник Івано-Франківської 
митрополії Йосафат (Мощич) 

(Початок. Закінчення на 
сторінці 2 )

ДУХОВНА БЕСІДА

Куди йдеш !

“
Спонукали до такої 

теми сьогоденні фак-
ти, що Україна знахо-
диться на етапі виходу 
з неприємного минуло-
го, тобто вихід є і вихід 

триває. 

НОВИНИ

23 квітня 2015 року відбулися вибори ігумена Свято-Успен-
ської Унівської лаври. Відповідно до протоколу виборів, які про-
ходили на основі Кодексу канонів Східних Церков, Типікону 
та Правильника виборів, ігуменом Свято-Успенської Унівської 
лаври було обрано ієромонаха Іллю (Івана Мамчака).

Згідно з арт. 60, §1 Правильника виборів, через посередни-
цтво ієрм. Аліпія (Андрія Федуна), голови виборчої комісії, ієрм. 
Ілля (Іван Мамчак) повідомив про прийняття вибору та, на під-
ставі кан. 959, §1, попросив про затвердження його ігуменом 
Свято-Успенської Унівської лаври на п’ять років.

Керуючись кан. 939 і кан. 960, §1 ККСЦ, своєю грамотою Бла-
женніший Святослав проголосив, що виборча Загальна рада 
відбулася за приписами права, а обраний ієромонах є здатним 
на уряд ігумена, тому він затвердив вибір ієромонаха Іллі (Івана 
Мамчака) ігуменом Свято-Успенської Унівської лаври на п’ять 
років з 2 травня 2015 року.

Обрано ігумена Свято-
Успенської Унівської лаври

Департамент інформації УГКЦ

З нагоди Дня матері українці в Італії здійснять паломництво 
та молитимуться перед головною іконою Рима

10 травня українські мігранти в Італії здійснять паломни-
цтво до собору Святої Софії в Римі, головної святині УГКЦ за 
кордоном. У цей день вірні також матимуть нагоду молити-
ся перед іконою “Salus Populi Romani” («Спасіння римського 
народу»), найвизначнішою богородичною іконою італійської 
столиці.

У програмі паломництва та святкування: Архієрейська 
Божественна Літургія очолювана владикою Діонсієм, 
Апостольським візитатором для українців греко-католиків в 
Італії та Іспанії.

Молебень до Пресвятої Богородиці за матерів, після якого 
відбудеться поклоніння перед іконою “Salus Populi Romani”

Після обіду програму продовжить концерт духовно-
патріотичної пісні за участю місцевих творчих 
колективів,зокрема при участі отця Василя Брони та гурту 
“Фіра” з України.

Додамо, що українська спільнота в Італії щорічно відзначає 
День матері. Цьогоріч паломництво пройде у молитві за 
Україну та українських матерів. З цієї нагоди, кардинал 
римської базиліки Santa Maria Maggiore надав для почитання 
головну ікону римлян, авторство якої приписують апостолу 
Луці, а її історія тісно пов’язана з багатьма римськими папами, 
цікаво, що Святіший Отець Франциск своє перш паломництво 
здійснив саме до цієї ікони.

День матері на чужині

Прес-служба товариства “Свята Софія”
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Своїми роздумами про 
священичу прощу до 

Перемишлян поділився о.Ігор 
Барбуляк (декан Перемишлян-
ський).

Отче Ігор якою є мета свяще-
ничої прощі до Перемишлян?  

— Щоб кожен священик 
надихнувся силою святості 
священомученика Омельяна 
Ковча. Черпнувши благодаті за-
лишався міцним і невтомним 
працівником на Божій ниві.  Та 
був чуйним до голосу Христа 
Котри ставить свого священи-
ка саме у тому місці де він «свя-
щеник» є потрібен, а не де ба-
жає. Священомученик Омелян 
Ковч Помираючи в Майданен-
ку, та маючи можливість ви-
йти, робить вибір бути там де 
його потребують. Святи глибо-

ДУХОВНА БЕСІДА

(Продовження початок на сторінці 1) 

Гануся Кисіль

Пресвята, Пречиста, 
Преблагословенна Бо-

городице Діво. Ти, помічнице 
всіх вірних, Ти, прибіжище ці-
лого людського роду, Ти, що в 
усіх боях за Божу справу по-
біждаєш ворогів нашого спа-
сіння. Сьогодні припадаємо 
покірно до Твого святого пре-
столу. Ми певні, що виблагає-
мо у Тебе милосердя для нас, 
для наших найближчих і для 
всіх ближніх. Ми певні, що в 
тих таких 
тяжких ча-
сах одержи-
мо потріб-
ну поміч у 
наших не-
щастях. Не 
відкликує-
мося на свої 
заслуги, бо 
ми їх не маємо, але відклику-
ємося на безконечну добро-
ту Твого Материнського сер-
ця. У тих жахливих і трагічних 
годинах історії нашого наро-
ду, як і багатьох інших народів 
на світі, прибігаємо до Тебе, 
наша Найліпша Мати, і Твоє-
му Материнському серцю від-
даємо та присвячуємо пере-

дусім цілу святу Вселенську 
Церкву - це улюблене діло, за 
яке Твій Син, Ісус Христос, 
Бог і Чоловік, пролляв на хрес-
ті найсвятішу Свою Кров. 
Тобі посвячуємо всі наші па-
рохії, наші міста і села, всі 
наші родини і всіх людей, що 
на цілому світі так багато і так 
різними способами терплять, 
тих, що умирають і є нараже-
ні на вічну погибель. Тобі від-
даємо ввесь світ, роздертий 

жорстокими боя-
ми, розбитий вза-
ємними ненави-
стями і кривдами. 
Нехай зворушать 
Тебе матеріяль-
ні моральні руї-
ни, всі страждан-
ня, болі батьків і 
матерів, подру-

гів, братів і сестер, невинних 
дітей! Нехай зворушать Тебе 
ті без численні смерті немов-
лят, те ціле молоде життя, що 
так сумно пропадає, скошене 
в самому розцвіті! Нехай зво-
рушать Тебе ті страшні рани, 
язви, душегубства, серед яких 
безчисленні люди мучаться 
і конають, не раз без змоги 

ПОСЛАННЯ З МИНУЛОГО

«Про почитання і посвяту себе Пречистій 
Богородиці».

приготовитися на смерть хоч 
би й короткою молитвою.

Виєднай, о Мати милосер-
дя, від Всевишнього Бога і по-
вний, і справедливий мир, - не 
тільки після збройних боїв, 
але і після духових боїв не-
нависти і роздорів. Ти одна, 
Пресвята, можеш випроси-
ти у Бога потрібні ласки до 
поєднання поміж собою лю-
дей, доведи ж людей до миру, 
основаного на правді, спра-
ведливості й любові! Доведи 
світ до миру, в якому царству-
вала б любов ближнього, вза-
ємне розуміння і пошануван-
ня своїх прав і ті всі чесноти, 

які приготовляють Боже цар-
ство на світі! Заопікуйся всіма 
тими, що ще погружені в тем-
ряві смерти, щоб І для них зі-
йшло сонце правди і щоб вони 
разом з нами могли заспівати 
Спасителеви світа гімн: «Сла-
ва во вишніх Богу, а на землі 
мир, в людях благоволеніє». 
Дай це всім народам, відлуче-
ним через блуди і роздори, а 
наді все тим, які мають до Тебе 
особливіше набоженство і в 
яких нема майже дому, який 
не зберігав би святої Твоєї іко-
ни... Випроси у Бога, Пречис-
та Діво Маріє, мир…

Митрополит Андрей Шеп-
тицький. Львів. 2-3 травня 
1943 p. 

“
... відкликуємося на без-

конечну доброту Твого Ма-
теринського серця. У тих 

жахливих і трагічних годи-
нах історії нашого народу, 
як і багатьох інших народів 
на світі, прибігаємо до Тебе, 

наша Найліпша Мати, 

“
доведи ж людей до 

миру, основаного на 
правді, справедливості й 

любові! 

підготував о. Андрій  
Соколовский

Куди йдеш

ко відчував Христовий поклик, 
та потребу повірених йому лю-
дей, а саме в’язнів кнцтабуру, у 
Бозі. Ці «священичі почуття» є 
конче необхідними для доско-
налого звершення дарованого 
нам священикам Христом свя-
щеничого служіння. Тому саме 
Блаженний о. Омелян Ковч є 
взірцем досконалого звершен-
ня священства. 

Від якого часу, в Перемишля-
нах почала відбуватися свяще-
нича проща? Та на яку кількість 
прочан очікує м Перемишляни?

— Священича проща в Пере-
мишлянах відбувається вже 4 
роки, з 2011 року. 

Минулого року було 600 свя-
щеників, і приблизно така кіль-
кість очікується і цього року. 
Потрібно розуміти ,що це не є 

справа примусова, а добровіль-
на. Кожен священик при ба-
жанні і можливості є присутній 
на такій прощі. 

Які гості очікуються на 
прощі?

— Нашу прощу очолить Іва-
но-Франківський митрополит 
Володимир (Війтишин). Зви-
чайно будуть присутні і наші 
місеві єпископи Стрийської 
єпархії: владика Тарас Сеньків, 
та владика – помічник Богдан 
Манишин. Запрошено ще бага-
то, але не всі підтвердили свою 
присутність.

Чим для вас особисто є ця 
проща?

— Для мене, це момент осо-
бливої молитви. Дивлячись на 
особу блаженномученика Оме-
ляна, аналізую своє життя, до-
сягнення, та помилки. 

Ковч у свій час був військо-
вим капеланом, пережив війну. 
Десь в подібній ситуації зараз є 
і наші священики, багато з них 
є поряд із солдатами в зоні бо-
йових дій. Вони служать як слу-
жив священомученик: сповіда-
ють та причащають, дарують 
Бога і разом з Ним і себе. 

Крім молодіжної прощі до Унівської лаври, в травні на пере-
мишлянщині відбувається священича проща до місця священичо-

го служіння блаженного священомученика о. Омеляна Ковча.

Можливе майбутнє

День відкритих дверей Магістерських програм з журна-
лістики та медіакомунікацій,

9 травня 2015 р. Український католицький університет за-
прошує на День відкритих дверей Магістерських програм 
з журналістики та медіакомунікацій, який розпочнеться о 
10:30 за адресою: Львів, вул. Хуторівка, 35а (конференц-зал 
філософсько-богословського факультету УКУ).

У програмі Дня відкритих дверей:
• презентація магістерських програм з журналісти-

ки та медіакомунікацій;
• запитання/відповіді;
• відзначення учасників проекту «Друзі за Збручем»;
• міні-концерт групи Піано;
• лекція Ольги Герасим’юк: Гібридна війна за свободу 

слова.

НОВИНИ

Контакти: journalist@ucu.edu.ua, mediacom@ucu.edu.ua
http://ucu.edu.ua/press-releases/24340/

Най менша у світі Біблія

Найменшу Біблію в світі 
презентували в ізраїль-

ському музеї, який знаходить-
ся в Єрусалимі.

Про це повідомляє BBC 
News.

Найменшу Біблію в світі 
презентували в ізраїльському 
музеї, який знаходиться в Єру-

салимі. Розмір книги становить 0,04 квадратних міліметра на 20 
нанометрів. На презентації її порівнюють з розмірами вушка 
голки. 

У повідомленні заначається, що Біблія, вирізана на позолоче-
ній кремнієвій мікросхемі, виготовлена із застосуванням спря-
мованого іонного пучка, який залишає на шарі золота іони га-
лію.

Йдеться, що Біблія написана на івриті і містить близько 1,2 
мільйона символів. У повідомленній йдеться, що видання було 
підготовлено до 50-річчя музею.

Повідомляється, що всім бажаючим відвідувачам дадуть про-
читати Біблію за допомогою мікроскопа, а також покажуть до-
кументальний фільм про створення книги.

Капелан "Титаніка"

Вірні просять 
розпочати беа-

тифікаційний процес 
священика з «Титані-
ка».

Отець Томас Байлз 
двічі відмовився сіс-
ти до рятувально-
го човна та покину-

ти корабель, що тонув. Він зробив свій вибір – залишитись 
у водах Антлантики з людьми, які на місце у рятувальних 
шлюпках не розраховували, з пасажирами другого та третьо-
го класу. Його вже назвали «капеланом Титаніка», та можуть 
проголосити святим.

Отець Томас, як й інші пасажири, усвідомлював, що судно 
іде на дно. Проте він залишився на кораблі, слухав сповіді, 
відслужив Месу та молився з пасажирами. Протягом вось-
ми років він був настоятелем одного з католицьких храмів 
у Великобританії, подорожував на «Титаніку» до Америки, 
щоб бути присутнім на весіллі свого брата.  Саме сьогодніш-
ні парафіяни церкви св. Олени на чолі з настоятелем о. Гра-
хамом Смітом заохочують молитись за заступництвом «ка-
пелана «Титаніка».

Джерело: CREDO
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Най менша у світі Біблія

Найменшу Біблію в світі 
презентували в ізраїль-

ському музеї, який знаходить-
ся в Єрусалимі.

Про це повідомляє BBC 
News.

Найменшу Біблію в світі 
презентували в ізраїльському 
музеї, який знаходиться в Єру-

салимі. Розмір книги становить 0,04 квадратних міліметра на 20 
нанометрів. На презентації її порівнюють з розмірами вушка 
голки. 

У повідомленні заначається, що Біблія, вирізана на позолоче-
ній кремнієвій мікросхемі, виготовлена із застосуванням спря-
мованого іонного пучка, який залишає на шарі золота іони га-
лію.

Йдеться, що Біблія написана на івриті і містить близько 1,2 
мільйона символів. У повідомленній йдеться, що видання було 
підготовлено до 50-річчя музею.

Повідомляється, що всім бажаючим відвідувачам дадуть про-
читати Біблію за допомогою мікроскопа, а також покажуть до-
кументальний фільм про створення книги.

СВЯТКОВИЙ ТРАВЕНЬ

Я, отець Олег Федишин, 
на написання цієї стат-

ті мене спровокувала розмова з 
одним із представників свідків 
єгови. Розмовляючи ми пору-
шили тему Воскресіння і Возне-
сіння Ісуса: «Тож куди вознісся 
Христос?», -  десь пролунало у 
розмові. Задовільну і вичерпну 
відповідь не зумів подати ні я, ні 
опонент. Мене почало турбува-
ти питання куди вознісся? Чи 
це місце в просторі вселеної? А 
можливо стан у якому пере бу-
ває Вознесений, щось подібне 
до нірвани і взагалі, що це, воз-
несіння?

Так, дехто може сказати, свя-
щеник і не може дати вичерп-
ної і гідної відповіді на просте 
питання. Звичайно можна від-
повісти опираючись на «шкіль-
не» богослов’я, дати визначен-
ня самій події вознесіння, але я 
відчував, що у термінологічних 
визначеннях вознесіння бракує 
духу. Тому вирушив у складну 
подорож богословськими кни-
гами із сухими та складними 
термінологіями. Серед пошу-
ків, для себе, я знайшов відпо-
відь, навіть її зрозумів, але як 
донести це своїй пастві? У сво-
їх пошуках натрапив на книгу 
папи Бенедикта ХVI «Христос 
із Назарету» , у якій автор сис-
тематично і доступно відкриває 
таємницю Вознесіння.

Нижче хочу подати не свої 
думки, а поділитись скарбом 
розважання геніального Бо-
гослова Йосифа Рецінгера – 
більш відомого, як папа Бене-
дикт ХVI.

«І Він вивів їх аж до Вита-

нії і, знявши руки свої, 
благословив їх. А як Він 
благословив, віддалив-
ся від них і почав воз-
носитись на небо. Вони 
ж, поклонившись Йому, 
повернулися з радістю 
великою в Єрусалим, і 
перебували весь час у 
храмі, славлячи та хва-
лячи Бога.»(Лк.24, 50-53)

Це закінчення вра-
жає. Лука наголошує, 
що учні перебувають у 
радості саме тоді, коли 
Господь віддалився від 
них. Адже Світ із при-
ходом Месії не змінив-
ся, він і дальше залиша-
ється жорстоким, а в 

ньому  самотні учні, полишені 
Вчителем. Хоч 
Ісус пішов від 
них як той, хто 
живе, але як 
могла не засму-
тити їх остан-
ня розлука? Кожне прощання 
лишає по собі біль. І все-таки у 
Євангелії говориться, що вони у 
великій радості повернулися у 
Єрусалим і славили Бога.

Безперечним є те, що учні 
не почуваються полишени-
ми. Вони переконані у вже но-
вій присутності свого Господа, 
саме зараз Воскреслий і Воз-
несенний могутньо присут-
ній у них. Їхня впевненість є у 
тому, що «Божа правиця», до 
якої вознесенний Син Божий, 
є складовою нового способу 
Його присутності, яку немож-
ливо втратити, - що Він з ними 
так, як лише Бог може бути 
близько. 

Радість учнів проливає нам 
світло на таємницю сорокового 
дня. Вознесіння – це не відхід 
у віддалену зону Всесвіту, а по-
стійна близькість, яку учні до-
свідчують так по-
тужно, що дуже 
довго перебува-
ють у великій ра-
дості. Яскравим 
елементом іншої, 
відмінної від звиклого емпірич-
ного відчуття присутності надає 
описана євангелистами хмара 
при вознесінні. Феномен хма-
ри зустрічаємо і в інших міс-
цях Святого Письма зокрема 
в історії про благовість: «Сила 
Всевишнього (так євреї назива-

ли хмару, що отінювала Кивот 
Завіту об’являючи Божу при-
сутність.) отінить тебе» (Лк.1 
35). Преображення Господа та-
кож оповите хмарою (Мт.17,5 
Мр.9.7 Лк. 9. 34-35), і в Старому 
Завіті хмара, що супроводжує 
«біженців» з Єгипту є знаком 
присутності Бога серед ізраїль-
ського народу (Вих.13,21-22). 
Хмара у всіх вище згаданих 
уривках виражає божествен-
ний спосіб буття, аналогічно 
Вознесіння Ісуса слід розгляда-
ти не як подорож до зірок, а як 
вступ у Боже таїнство. Ісус вхо-
дить у спільність життя і влади з 
живим Богом - Отцем. 

Бог є Богом – передумовою 
і підвалиною всього існуючо-
го простору, але не частиною 

його. Бог є Господом 
і творцем усього про-
стору, його присут-
ність не просторова а 
Божественна. «Сидіти 
праворуч Бога» озна-

чає мати частку в цій Божій мо-
гутності над усяким простором. 
Тому Христос не «пішов геть», 
але завдяки Божій могутності 
завжди присутній тепер з нами 
і для нас. Тепер Ісус уже не в од-
ному окремому місці світу, як 
перед вознесінням, тепер у сво-
їй могутності, що перевищує 
усякий простір, Він присутній 
поруч з усіма і Йому моляться 
всі – протягом цілої історії – і 
в усіх місцях.

Воскреслий Христос сказав: 
«Я з вами по всі дні аж до кінця 
віку» (мт.28.20) це запевнення 
не полишеності а присутності. 
Возносячись Ісус благословляє і 
руки залишаються розпростер-
тими над цим світом, це жест 
безперервної близькості Ісуса 
до світу. Відходячи він прихо-
дить, щоб підняти нас над нами 
самими і відкрити світ для Бога. 

Тому учні мо-
гли радіти, по-
вертаючись з 
Витанії додо-
му. У вірі ми 
певні, що Ісус 

тримає свої руки розпростер-
тими над нами. Саме це почуття 
є не проминаючою причиною 
християнської радості.» 

(Йосиф Рацінгер папа Бе-
недикт ХVI «Ісус із Назарету» 
том ІІ ст. 260-276 видавництво 
«Місіонер» 2011 р.).

Господи прийди — Господь прийшов

“
Світ із приходом 

Месії не змінився, він 
і дальше залишається 

жорстоким...

“
Відходячи він прихо-

дить, щоб підняти нас над 
нами самими і відкрити світ 

для Бога. 

Що більше 
важить?
Колись, в маленькому 

містечку в Люксембур-

зі один капітан лісової охоро-
ни вів розмову із продавцем 
м’ясних виробів. І - старша 
жінка увійшла в крамницю. 
Продавець перервав розмо-
ву, питаючись її, чого хоче. 
Довідався, що прийшла по-
просити трохи м'яса, хоч не 
мала грошей. Капітана роз-
веселила ситуація. Він вмі-
шався: «Тільки трохи м›яса... 
І скільки ти збираєшся їй 
дати?»

Жінка сказала продавце-
ві: «Нажаль в мене немає гро-
шей, але я вислухаю за вас 

ДЛЯ ДУШІ

(Початок. Закінчення на 
сторінці 4 )

ОБРЯД

Кожен батько чи мати виховуючи свою дитину, яку 
люблять, якою опікуються, за яку переживають, 

виявляють їй цю свою любов через певні слова, 
жести чи дії. Наприклад, кажемо дитині ніжні, 
лагідні слова, беремо на руки, пригортаємо до 

себе, цілуємо, гладимо по голові, молимось за неї і 
т. д.. І все це вказує на те, що ця дитина є для нас 
дорога, що ми бажаємо їй добра і переймаємося її 

майбутнім.

Подібно і Церква Христова, як добра і любляча наша 
духовна Мати, особливим чином через свої моління, 

освячення і благословення, піклується про своїх духовних 
дітей, тобто про кожного з нас.

Моління це молитовне звернення до Бога, до Богородиці 
чи святих про опіку, допомогу і заступництво в потребах як 
церковної спільноти, так і окремих людей. Молимося за мир, 
за добру погоду, за померлих, за хворих, за подорожуючих і 
т. д.. 

Через освячення, Святий Дух, який «всюди є і все напо-
вняє», виявляє свою благодатну дію на різні речі, вилучаю-
чи їх зі світського вжитку і призначаючи для богослужбового 
використання (освячення ікон, хрестів, богослужбового по-
суду, священичих риз і т. д.). 

Через благословення священнослужитель випрошує осо-
бливу Божу опіку в різних моментах нашого життя, напо-
внюючи його пам’яттю про Божу присутність у всьому. 
Благословляються також речі чи предмети, якими людина 
користується, чи часто їх вживає. Благословляємо дітей що 
йдуть до школи, воїнів що йдуть на війну, вірних під час лі-
тургії, подругів в день ювілею їхнього шлюбу і т. д., благо-
словляємо також будинок, помешкання, корабель, криницю, 
стада худоби, пасіку, транспортні засоби, а також поживу на 
Великдень, зілля, плоди на Преображення, свічки на Стрітен-
ня, лозу в Квітну неділю і т. д..

В нашому народі є добрий і похвальний звичай в часі зеле-
них свят йти процесійно «в поле», тобто обходимо по пери-
метру село, читаючи на чотири сторони Євангелія, виголошу-
ючи відповідні молитви, окроплюючи засіяні поля свяченою 
водою і благословляючи рукою і хрестом. Таким чином ми 
просимо Бога, про особливе чування і опіку над нашим се-
лом чи містом і над тими полями, городами, луками, що з них 
ми збираємо урожай для себе і корми для нашої худоби. В 
цих молитвах ми просимо Бога щоби охоронив наші оселі і 
наші поля від вітрів, бурі, граду, вогню, посухи, від заздрісно-
го ока, від надміру дощів, від гризунів, від буряну, саранчі і т. 
д., щоби ми, наші діти і наша живність, яку доглядаємо в гос-
подарстві, мали достатньо їжі, а наша тяжка фізична праця, 
щоб не була марною. 

Тож плекаймо ті добрі, християнські традиції, які набли-
жають нас до Бога, які наповнюють наше життя новим зміс-
том, оптимізмом і присутністю Божою.

На кожній літургії, словами Великої єктенії просимо Бога 
«за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні», 
тож нехай будуть вислухані наші молитви. Щоби наша укра-
їнська земля надалі не була орана вибухами снарядів, особли-
во на сході нашої держави, але щоби була орана в мирний 
час простим хліборобським плугом і приносила добрі врожаї, 
«плодів земних», а також «жита, пшениці та всякої пашни-
ці» на потребу і добробут нашому працьовитому українсько-
му народу і на прославу нашого Всемогутнього і Милостиво-
го Бога.

Службу Божу.» І м›ясник, і 
капітан були байдужі до релі-
гії, так що почали робити собі 
жарти із тих слів.

Вкінці м›ясник сказав: 
«Значить так. Ти підеш і ви-
слухаєш Службу Божу за 
мене, вернешся, і я тобі 
дам стільки, скільки вартує 
Служба Божа.» Жінка пішла. 
Вернулася пізніше. Підійшла 
до прилавка, і продавець мо-
вив: «Отже добре, подиви-
мось.»

Благословення поля 

о. Михайло Романюк
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Взяла вона листок паперу і написала на ньому: «Я вислуха-
ла Службу Божу за вас.» Він поклав папір на одну шальку 

терезів, а малу кісточку - на другу. Вага не хитнулася. Потім - за-
мінив кісточку на кусень м›яса, але папір далі важив більше. Оба 
чоловіки почали відчувати сором через свої жарти, але продо-
вжували гру. Роздратований продавець перевірив вагу, але вона 
була справна. - Що ж ти бажаєш, мила жінко? - Щоб я подарував 
тобі цілу баранячу ногу?...

Притім він поклав баранячу ногу на шальку, але папір важив 
більше, ніж м›ясо. Ще поклав більший кусок м›яса на терези, але 
папір і його переважив. Це так вразило м›ясника, що він навер-
нувся, і обіцяв щодня давати отій жінці належну їй порцію м›яса. 

Щодо капітана, то він покинув крамницю інакшою людиною, 
і став палким прихильником щоденної участі у Богослужбі.

Два його сини стали священниками: один - єзуїтом, другий - 
Отцем чину Пресвятого Серця.

Отець Станіслав завершив історію, мовлячи: «Це я - із згро-
мадження Пресвятого Серця, а капітан був моїм батьком.» Після 
того випадку капітан став відвідувачем щоденної Служби Божої, 
а його діти були навчені йти за ним.

Пізніше, коли його сини стали священниками, він радив їм 
щоденно і добре відправляти Службу Божу, і ніколи по власній 
вині не пропускати Жертви Св. Літургії.

ЕКСКУРСІЯ

Церква Успіння Пресвя-
тої Богородиці в Гли-

нянах належить до найвираз-
ніших і добре збережених 
дерев’яних пам’яток XVIII ст. 
Перша згадка храм у Глиня-
нах сягає ще часів Галицько-
Волинського князівства 1397 
р. Правдоподібно, що йдеться 
саме про церкву Успіння Пре-
святої Богородиці.

Перша документальна згад-
ка про церкву Успіння дату-
ється 1562 р. Існує передання, 
що сам Богдан Хмельницький, 
який перед штурмом Львова 
1648 р. побував зі своїм вій-
ськом у Глинянах, та подару-
вав церкві ікону Розп’яття Іс-
уса Христа. Парафіяльний 
храм пережив не одну рекон-
струкцію та перебудову, од-
нак; незважаючи на усі лихо-
ліття і природні катаклізми, 
ніколи не був знищеним. У 
Глинянах 1886 р була вели-
ка пожежа, всі будівлі обабіч 
храму згоріли, дерев’яна ж 
церква залишилася неушко-
дженою. За переказами лю-
дей, над храмом бачили по-
стать Богородиці, яка тримала 
над церквою широко розве-
дені руки аж до часу, коли 
полум’я зникло. У 30-х рр. Че-

рез незадовільний стан храму 
ком-партією села вирішено розі-
брати будівлю, не зважаючи на її 
духовну і історичну вартість.. Од-
нак, немов на знак протесту про-
ти знищення храму, 1936 р. над-
природним способом 
самовідновився, по-
чорнілий від часу, 
запрестольний об-
раз Розп’яття Ісу-
са Христа. 

На Свят-
вечір діти, 
бавля-
чись не-
подалік 
старень-
кої церк-
ви, по-
бачили у 
вікні див-
не світ-
ло,. Га-
даючи, 
що в хра-
мі щось 
горить, 
вони покликали дорослих. Коли 
паламар відімкнув двері, люди 
стали свідками чуда відновлен-
ня ікони Розпяття. Ікона перемі-
нилася: із темної стала яскравою 
і блискучою, і продовжувала ви-
промінювати світло ще протя-

гом трьох тижнів. та перели-
вається немов би хтось водив 
навскіс ліхтарем. За три дні іко-
на Розп’яття цілковито віднови-
лася, а світло, що випромінюва-
лось, з різною інтенсивністю, 

тривало ще до 3-ох тижнів.
Самовідновлення об-

раза підтвердили дві 
духовні комісії, які 

прибули до Глинян 
зі Львова та Кра-

кова. Святіший 
Отець Папа 
Пій XI 18 
травня 1938 р. 
надав храму 
Успіння Пре-
святої Бого-
родиці п’ять 
відпустів на 
рік, у свя-
та: Вознесін-
ня Христово-
го, Пресвятої 
Євхаристії, 
Різдва Івана 
Христителя, 

Успіння Пресвятої Богородиці, 
та Воздвиження Чесного Хрес-
та. Згодом Митрополит Андрей 
(Шептицький) надав церкві 
право проводити 12 відпустів 
на рік, кожної першої п’ятниці 
місяця. 

Маленьке місто для великого чуда

Роздумуючи над 
життям людини часто 

задаємо собі питання 
«для чого я житву?», «що 

мені робити щоб бути 
щасливим?»… 

Ці та інші запитання 
ставлять собі люди не 

залежно від віку, статі чи ві-
ровизнання. більшість христи-
ян бачать сенс свого життя у 
Христі.

Бути християнином у сучас-
ному світі – означає жити хре-
щенням, яке кожен з нас отри-
мав. За словами Блаженішого 
Святослава: «Господь Бог по-
силає нас у цей світ, щоб ми, з 
одного боку, були причасника-
ми Його чаші, а з іншого - носі-
ями Його служіння, бо кожен, 
хто охрестився, прийняв Хрис-
тову місію, став учасником 
Його потрійного життєвого за-
вдання: як Царя, Священика 
і Пророка. Кожен із вас через 

Хрещення стає царським на-
родом, народом священиків і 
народом пророків. бути хрис-
тиянином – означає служити 
іншим і своє життя дати як ви-
куп за багатьох. Тоді ми справ-
ді беремо участь у спаситель-
ній місії Ісуса Христа.»

Багато людей вважають, що 
свідчити Христа, Церкву, віру 
– це обов’язок духовенства, 
але не мій особисто. Що слуха-
ти Слово Боже я можу виключ-
но в храмі, не задумуючись над 
тим, що в дома я можу почерп-
нути багато дотикових знань у 
Святому Письмі. Врешті решт 
ми звикли свідчити Бога лише 
нашими словами, а в житті за-

лишаємося сліпими, глухими 
та черствими до Спасіння. Роз-
почати проповідувати Хрис-
та потрібно вже сьогодні своїм 
життям.

Ми зі сміливістю і радістю 
повинні ненав’язливо пропо-
нувати зустріч з Христом, ми 
повинні ставати глашатаями 
Його Євангелія. Ісус прийшов 
до нас, щоб показати нам шлях 
спасіння, і Він довірив нам мі-
сію звіщати цей шлях всім аж 
до краю землі. Однак занадто 
часто ми бачимо, що насиль-
ство, брехня і помилки під-
креслюються і виставляються 
напоказ.

Християнин – покликання чи обов’язок ???

о.Ярослав Кондратик

РОЗДУМИ

ДЛЯ ДУШІ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

О, отче наш, блаженний Омеляне, 
Про тебе пам’ять бережемо нині.
Ім’я твоє в серцях наших лишилось
Тим порятунком, тим оазисом в пустині.

Тобі Бог дав тяжке земне життя:
Та гідно ти пройшов випробування.

І вів як добрий пастир нарід до Христа,
Через покути, горе, біль, страждання.

Ти, як людина, парох і отець,
Умів пораду кожному подати,
Як пастир ти беріг своїх овець,
Бо вмів частинку серця їм віддати.

На власнім прикладі ти кожного навчав
Любові, жертви, скромності й турботи.

В біді ніколи і нікого не лишав,
Вчив не боятися нестатків і роботи.

«Будьте мужні, браття й сестри,  
Любіть Бога й ближнього шануйте,
Творіть у світі лиш добро,
У бідах один одного рятуйте».

За цю науку в лихоліття час,
Пройшов ти тюрми, і арешти. 

Ти «світлом світу» залишивсь для нас, 
І для всіх вірних зі своєї пастви.

Зазнав ти отче мук і катувань…
Майданек – місце вічного спокою.
У крематорії, в печі, кінець поневірянь - 
Там твоє тіло розлучилося з душею.

Вона полинула високо в небеса,
В ясну блакить, у синю далечінь!

Де Бога споглядаючи щораз,
Буде молитись за спасіння  поколінь.

О, отче наш, блаженний Омеляне,
Про тебе пам’ять збережемо ми,
А ти молись і заступайсь за нами,
Покрий нас всіх духовними крильми.

Пам’яті о. Омеляна Ковча

Галина Романюк

Що більше важить?

(Продовження  початок на сторінці 3)
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