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В мене вже підростали 
двоє дітей, і раптом ви-

явилося, що я вагітна втретє. 
Але я повинна була перерва-
ти його життя. Іншого виходу в 
мене не було. Повірте, так бу-
ває ...

Виявилося, що аборт — 
платна послуга, і коштує до-
сить пристойно. Звичайно, ба-
гато жінок міркують інакше: 
операція позбавляє їх від про-
блем, і за це дійсно можна за-
платити. Але мені це чомусь 
здалося парадоксальним.

Все ж я прийшла туди, в гі-
некологічне відділення лікар-
ні. Кілька років тому я лежала 
тут з першої дочкою, на збере-
женні. Я пам’ятаю, як з іншими 
майбутніми матусями ми обго-
ворювали «абортниць». Ми го-
ворили, що деяким з нас склад-
но навіть завагітніти, хтось не 
може виносити дитину, але не 
втрачає надії, а вони ... Та щоб 
ми ... Та ніколи! І ось тепер це 
«ніколи» сталося зі мною.

Зазвичай абортниці чекають 
операції в особливій палаті, 
окремо від «матусь». Так спо-
кійніше для всіх. І в цей раз нас 
таких було в палаті четверо. І в 
сусідній — троє. Разом  — се-
меро. Я тоді спробувала пора-
хувати: операції робляться ко-
жен день. Припустимо, в році 
двісті таких 
днів. Скіль-
ки ж людей 
убивають 
тільки в од-
ному цьому 
відділенні? 
А скільки 
по всій кра-
їні? Одна 
справа читати статистику, а 
інше — зрозуміти на власному 
досвіді.

Мої сусідки
Моїми сусідками по палаті 

опинилися: жінка років трид-
цяти п’яти, ще одна трохи мо-
лодша і зовсім молоденька, 
років двадцяти, дівчина. Про-
цедура відкладалася, і ми роз-
говорилися. Виявилося, що у 
всіх були свої, на їх погляд до-
сить вагомі причини прийти 

сюди. У першій (назвемо її Ла-
риса) вже була дитина, хлоп-
чик п’яти років. І вона більше 
не хотіла дітей. «Як би цього 
ще виростити, вигодувати», 
— говорила вона. Але чомусь 
вона не здалася мені бідною, 
навпаки, вона була добре одяг-
нена, на ній були дорогі при-
краси, і взагалі вона вигляда-
ла дуже елегантно. У другій 
(нехай буде Світлана) перша 
дитина народилася зовсім не-
давно, менше року тому, тому 
другого, за її словами, поки 
«народжувати зарано». Третя, 
молоденька (нехай буде Ната-
ля), йшла на аборт вже вдру-
ге. Дітей у неї поки не було. 

Вони з чо-
ловіком зо-
всім недав-
но купили 
собі квар-
тиру, але не 
встигли ще 
зробити в 
ній ремонт. 
І тільки че-

рез це вона «поки» не хотіла 
народжувати.

Очікування
Ми сиділи на ліжках, роз-

мовляли, навіть сміялися. Але 
мене не покидало відчуття ди-
кості, абсурдності того, що від-
бувається. Ось чотири молоді 
жінки. У кожної свої причи-
ни, на їх погляд, дуже важливі. 
Але це не скасовує того, що ми 
маємо намір скоїти вбивство. 
І ми можемо при цьому смія-

тись. Людина взагалі дивна іс-
тота, повна протилежність. 

Прийшла лікарка, розповіла 
про операцію, про те, які ліки 
пити після неї, і про усклад-

нення. Вона була спокійна і ді-
ловита. Для неї це був ще один 
робочий день. Потім увійшла 
санітарка, літня жінка, проста 
і трішки грубувата. Вона велі-
ла нам заправити ліжка так, 
щоб потім було зручніше пере-
кладати нас байдужих, не віді-
йшли від наркозу, з каталки, і 
розповіла, в якому вигляді ми 
повинні з’явитися в операцій-
ну. Було помітно, що для неї це 
теж справа звична. Якщо вона 
і засуджувала нас, то тільки за 
«необережність», через яку 
ми виявилися в абортарії. Її 
хвилювала побутова сторона 
питання, а не моральна.

Проблема Наталі
Потім нас знову залишили 

одних. Чекати було дуже важ-
ко. І справа навіть не в тому, 
що через майбутній наркоз ми 
з ранку нічого не їли, а в тому, 
що хотілося вже скоріше по-
кінчити з усім цим. Щоб зайня-
ти час, я розговорилася з Ната-
лею, молоденькою. Виявилося, 
що насправді їй би, мабуть, і 
хотілося мати дитину. Вони з 
чоловіком одружені вже півро-
ку, але другий раз відкладають, 
бо поки що все не час, поки ще 
є інші справи. 

ДОСВІД

Як я робила аборт

“
Припустимо, в році двісті таких 

днів. Скільки ж людей уби-
вають тільки в одному цьому 
відділенні? А скільки по всій 

країні?

Я пам’ятаю, як з іншими майбутніми матусями ми 
обговорювали «абортниць». Ми говорили, що дея-
ким з нас складно навіть завагітніти, хтось не може 
виносити дитину, але не втрачає надії, а вони ... Та 
щоб ми ... Та ніколи! І ось тепер це «ніколи» сталося 
зі мною.

Початок продовження 
на сторінці

Медична допомога

НОВИНИ

У Ватикані прийняли рішення 
стосовно об’явлень у 

Меджугор’ї? 

Якщо вірити повідомленням в італійській пресі, 24 червня 
Конгрегація віровчення на своєму щомісячному засідан-

ні ухвалила рішення щодо об’явлень у Меджугор’є. «Il Giornale» 
з посиланням на джерела у Ватикані говорить про негативні ви-
сновки стосовно об’явлень: Конгрегація не визнала їхньої над-
природного характеру. Конгрегація віровчення, однак, визнає 
Меджугор’є місцем молитви та духовної віднови і не забороняє 
вірним приватно відвідувати це місце.

У четвер ватиканський спостерігач Джанлука Баріле напи-
сав: «Конгрегація віровчення ствердила, що об’явлення не ма-
ють надприродного характеру, тому вірним заборонено бути 
присутніми під час «екстазів» шести «візіонерів», а також по-
ширювати послання, які вони ймовірно отримують від Пресвя-
тої Діви».

Джанлука Баріле стверджує, що негативне рішення Конгре-
гації обумовлене богословськими помилками послань, еконо-
мічною вигодою «візіонерів», а також непослухом місцевому 
єпископу.

У той час інший ватиканіст Андреа Торніеллі спростовує цю 
інформацію. У статті, опублікованій у Vatican Insider він пише, 
що Конгрегація віровчення не збиралася на пленарне засідан-
ня і не приймала жодного рішення на тему Меджугор’я. За його 
словами, остання зустріч Конгрегація відбулася 17 червня, а на-
ступна відбудеться вже після літніх канікул. Нагадаємо, раніше 
речник Ватикану о. Федеріко Ломбарді також казав, що не вар-
то очікувати рішень стосовно Меджугор’я до осені. А Торніел-
лі вважає, що про справу вірогідності об’явлень у Меджугор’ї 
можуть відкласти аж до Синоду Єпископів, який відбудеться у 
жовтні.

Офіційний Ватикан не підтвердив інформації ані щодо зу-
стрічі Конгрегації, ані щодо її рішень. Раніше повідомлялось, що 
Конгрегація визнає Меджугор’є місцем молитви, паломництва 
та духовної віднови вірних, однак забороняє контакт із «візіоне-
рами» та присутність вірних під час ймовірних об’явлень.

Не визнані досі об’явлення розпочались 24 червня 1981 року, 
коли 6 дітей у Меджугор’є, місці у сучасній Босній і Герцогови-
ні, переживати візії, які вони назвали об’явленнями Діви Марії. 
Візіонери передають послання миру для світу та заклик до на-
вернення молитви та посту. Від самого початку об’явлення ста-
ли джерелом як суперечок так і навернення. У той час коли одні 
розповідають про чудеса, яких досвідчили у місці об’явлень, 
інші переконують, що «візіонери» не є гідними довіри. 
Нагадаємо, що справа об’явлень у Меджугор’ї виникла під час 
повернення Святішого Отця з Боснії та Герцеговини. Під час 
прес-конференції у літаку Понтифіку поставили питання про ці 
ймовірні об’явлення.

Папа Франциск сказав, що ще його попередник Бенедикт 
XVI скликав спеціальну комісію, яка вже завершила свою робо-
ту і передала результати до Конгрегації віровчення.

Варто відзначити, що до оголошення офіційних результатів 
публічне визнання об’явлень та паломництво до Меджугор’я за-
боронені. Нещодавно в Італії на прохання Конгрегації віровчен-
ня скасували зустріч із візіонеркою з Меджугор’я — Віцкою.
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ПОСЛАННЯ З МИНУЛОГО

Дорогі діти! Мо литви не-
винних дітей мають пе-

ред Богом більшу силу і більшу 
вагу, ніж молитви людей, які 
сплямили свою душу 
якимсь тяжким гріхом.

Ви, дорогі Діти, ще 
невинні. Маєте ту Божу 
благодать, що її при Хре-
щенні Ви дістали. Зна-
єте, що святе Хрещен-
ня змиває душу з плями 
первородного гріха. Пе-
ред Хрещенням дитина не 
є невинна, бо має на душі 
пляму первородного грі-
ха. З вини першо го чолові-
ка вона на світ приходить у 
неласці Божій, у стані гріха. 
Вода святого Хрещення як 
змиває тіло, так і змиває душу 
дитини. Від хвилини Хрещен-
ня вона стала Божою дитиною, 
її душа освячена Бо-
жою благодат-
тю. Як Божа 
дитина вона 
Богові мила і 
може своїми 
молитвами 
багато осяг-
нути від 
Бога.

Вам, до-
рогі Діти, 
не раз 
видаєть-
ся, що старші від 
Вас, хлопці чи дівчата або 
й дорослі люди від Вас сильні-
ші, більші та більше можуть. 
Щодо тіла, воно так є справді, 
але щодо душі, то буває навпа-
ки. Перед Богом більше може 
той, хто має чисту душу. Тому 
Ви, дорогі Діти, що ще ніяким 
тяжким гріхом Бога не образи-
ли, сильніші від старших, що 
мають якісь гріхи. Про те Вам, 
дорогі Діти, треба пам’ятати. 
Невинність — це великий і 
дуже цінний скарб. Освячу-
юча Божа ласка, що її чоловік 
дістає Хрещенні, — то скарб 
над скарбами. Через нього ди-
тина, що вмирає, іде просто до 
неба, до небесних ангелів, і діс-
тає від Ісуса Христа, Спасите-
ля,  частинку Божого Царства, 
що її Христос купив для ди-
тини Своєю Свя тою Кров’ю. 
Треба Вам той скарб над скар-
бами цінити, а коли прийде на 
Вас хвилина, що той скарб мо-
жете стратити, треба Вам усе 
зробити, щоб його зберегти 
ненарушеним. 

Звертається до тих із - поміж 
Вас, що маєте чисте серце, чис-
ту душу, до тих, що не страти-
ли невинности того Хрещення 
через тяжкий гріх. Може, є й 
поміж Вами, тобто поміж стар-
шими хлопцями чи дівчатами, 
що вже мають більше, ніж де-
сять літ, може, є не одна така 
дитина, що вже тяжко перед 
Богом провинилася. Як допус-
тилась тяжкого гріха, то стра-

тила Божу благодать Хрещен-
ня та перестала бути Божою 
дитиною. Чоловік 

може згрішити тяж-
ким гріхом уже в сьомому або 
і в шестому році життя. Біля 7 
—го року життя чоловік такий 

розвинений, що може вже 
розуміти, що є 

грі-

хом. 
У 

тому 
віці кож-
на дитина за- чинає 
мати обов’язок Божий і цер-
ковний закон виконувати. 
Тому в тому віці повинна дити-
на вже сповідатися і приступа-
ти святого Причастя. 

Богу дякувати, діти у нас 
добрі й побожні, та родителі 
вчать їх шанувати Божий за-
кон, Бога любити, щодня мо-
литися, до церкви ходити і сте-
регтись усього того, що гидке 
чи мерзенне. Як довго дити-
на так поступає — заховує не-
винність святого Хрещення 
і може своїми молитвами ви-
прошувати в Бога Його святу 
ласку для себе, для своїх роди-
телів, для свого села (чи міста), 
для свого Народу, а і для цілої 
святої Церкви.

Ви, старші, пам’ятайте, що 
маєте супроти молодших ве-
ликий і святий обов’язок. Ви 
мусите молодших добра вчи-
ти, наставляти на праведну до-
рогу. Ви мусите їх стерегти від 
згіршення, перестерігати пе-
ред злом. Нехай Вас Усевиш-
ній Бог стереже від того страш-
ного злочину, яким є згіршеня 
невинного. 

Маєш молодшого братчика 
чи сестричку, може, таких, що 
ще до школи не ходять, — ти 
їм по - своєму поясни те, що ти 
чув у школі. Подумай над тим, 
як би то братчиняті чи сестрич-
ці так справу пояснити і пред-

ставити, щоб мале зрозуміло. 
Тою працею для них, 
тих малих, більше 
навчишся від усьо-
го того, що у школі 
учать, бо не можна 
більше навчитись, 
якщо хто хоче яку 
науку молодшому 
передати. Маєш 
12 літ, а братчик 
чи сестричка має 
6 чи 7, то спробуй 
чогось їх навчи-
ти, очевидно, 
чогось добро-
го, благородно-
го, святого. З 

братчикои чи сестрич-
кою поговори, старайся до них 
примінитися, старайся знайш 
слова, якими би Ти до них тра-
пив, а та твоя праця буде чимсь 
дуже цінним у твоїм житті, й у 
житті сестрички чи братчика.

Взагалі, добре навіть із ма-
ленькими дітьми розмовляти. 
Одне мудре слово, так сказане, 
що дитина зрозуміє, може в її 
житті більше значити, ніж кіль-
калітня праця у школі. Мудрий 
старший брат або сестра може 
дитині дати правдивий скарб 
на ціле життя, як піддасть їй 
якусь добру, святу, христи-
янську гадку. Наприклад, по-
казати дитині на небо і сказа-
ти: «Бозя добрий, Бозя тато», 
— а це значить записати в її 
душі щось, що вже не затреть-
ся і що може тій душі до смер-
ти помагати. Така вже людська 
вдача.  Якщо те вражіння свя-
те і добре, то лишається дитині 

щось із християнського жит-
тя на ціле життя. Якщо те пер-
ше вражіння погане, гидке, 
наприклад, слово проклону, 
злости тощо, то воно на душі 
дити ні може лишити поганий 
слід на ціле життя.

До Вас, старші Діти, при цій 
нагоді звертаюся з цим напім-
ненням. Стережіться, як вог-
ню, всього того, що пристрасть 
побуджує та розбурхує. Бага-
то молодих людей через те мар-
нує найгарніші Божі дари, че-
рез те не одні тратять здоровля, 
притемнюється їх розум, слаб-
не воля. По між Вами, старшими 
дітьми, рад би я знайти хоч од-
ного чи двох у кожній школ, у 
кожному селі. Шукаю таких ви-
браних душ, які б успішно вмі-
ли перестерігати перед злом ро-
весників і молодших товаришів. 

Ті вибраці, душі благородні, що 
уміють розуміти небезпеку то-
варишів чи товаришок і хотять 
перед тою небезпекою мудро 
перестерігати, можуть не раз 
від правдивої небезпеки, від 
тяжкої недуги, може, від лю-
тої духової смерти успішніше 
вирятувати душу, ніж свяще-
ник у проповіді або учитель у 
школі. До того веде їх Божий 
поклик, бо не без Божої благо-
даті й не без Божого поклику 
християнська душа зрозуміє 
той обов’язок християнської 
любові, яким є перестерігати 
перед злом.

А коли молитесь, доро-
гі Діти, і будете виконувати 
це моє прохання отсього лис-
та, і будете відмовляти молит-
ви у наміренні, по думайте і 
про цілу Церкву, і про ввесь 
Український Нарід, і про ціле 
село чи місто, у якому живете, 
і просіть для всіх Божої ласки 
з неба. А щоб Ви мали корот-
ку молитву, яка висказувала б 
те широке бажання добра для 
всіх людей, подаю Вам ось тут 
кілька коротеньких молитов, 
які Вам легко буде пам’ятати 
і бодай від часу до часу з до-
брої волі висказувати. Зі слів 
молит ви зрозумієте, що вона 
вибрана з Отченашу, бо кож-
не прохання Отченашу є мо-
литвою, що її можна й окремо 
говорити. Ось, наприклад:

«Боже, наш Отче в небі. Не-
хай святиться Твоє Святе Ім’я, 
нехай святиться у нашій роди-
ні, нехай святиться у нашому 
селі, нехай святиться, в нашо-

му Народі.
Нехай святиться те 

Святе Боже Ім ‘я Пре-
святої Тройці в ці-
лій Церкві та в цілому 
людстві.

Нехай Святе Твоє 
Ім ‘я дасть святій Церк-
ві мир і спокій.

Нехай Святе Ім ‘я 
Твоє дасть справедли-
вість поміж людьми.

Нехай Святе Ім ‘я Твоє 
учить їх взаємної любові. Не-
хай доведе їх до того, щоби 
були для себе дійсними брата-
ми, дітьми одної родини».

Нехай же Бог Усевишній 
Вас, дорогі Діти, благословить, 
нехай сте реже перед усяким 
злом, а передовсім від тяжко-
го гріха, й нехай дасть Вам зро-
зуміти  великі потреби і Церк-
ви, і людства, і нашого Народу, 
і кожного села чи міста, яким 
можете своїми молитвами хоч 
трохи помогти.

Пастирське послання Митрополита Андрея 
Шептицького до дітей

Підготував о. Андрій 
Соколовский

P.S. Від редакції. Шановні 
Батьки. Послання з минулого 
Митрополита Андрея спря-
моване нам батькам у сьогод-
нішній день, для нашого май-
бутнього своїх дітей. 

НОВИНИ

Незвичний подарунок 
приготували для Свя-

тішого Отця учні та вчителі 
«салезіанської» професійно-
технічної школи у Бра, що на 
півночі Італії.

Мопеди марки Itom 50, один 
з яких подарували Понтифіку, 
випускали у 60-х роках мину-
лого століття у Турині. Плану-
валось, що Папа отримає цей 
подарунок у Ватикані під час 
приватної аудієнції, та сталось 
це саме у неділю під час апос-
тольської подорожі Папи Фран-
циска до Турина.

Учні та вчителі спочатку ро-
зібрали мотоцикл, ретельно 
відремонтували та пофарбува-
ли  — він тепер біло-жовтий. 
Вони запевняють: про незвич-
ний подарунок Папу попере-
дили у листі та отримали під-
тримку та заохочення. У тому 
ж листі вони розповіли історію 
своєї школи, заснованої у 1959 
році: заклад готував теслярів, та 
згодом відкривав нові напрям-
ки професійної підготовки мо-
лоді. Сьогодні у школі навчаєть-
ся 600 учнів.

Біля 10 000 молодих людей зі-
брались 21 червня перед бази-
лікою Матері Божої Помічниці 
християн, де спочивають мощі 
святого Йоана Боско і яка є ду-
ховним центром його послідов-
ників – салезіанської черне-
чої родини. Коли Папа вийшов, 
щоб скерувати до зібраних 
кілька слів та уділити благосло-
вення, праворуч себе побачив 
мотоцикл. 

Слід зазначити, що профе-
сійно-технічні навчальні закла-
ди у Італії, що дозволяли б моло-
ді здобути освіту та професію, у 
Італії почав започаткувати саме 
Йоан Боско.

За матеріалами: CNA 
Джерело: CREDO

Папі подарували 
мопед
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СВЯТКОВИЙ ЛИПЕНЬ

Священича сім’я, Заха-
рій та Єлисавета про-

йшли випробування та доко-
ри від  людей через безпліддя 
Єлисавети. Адже діти — це 
Боже благословення. Зі сто-
рони людей, тогочасних  юде-
їв виглядало так: Бог покинув 
цю сім’ю, не благословляє її, 
одже вони дуже грішні і за-
слуговують на це. Захарія ж з 
дружиною не припиняють ві-
рити та в молитвах просити в 
Бога дару батьківства. І ми ба-
чимо, як відбулося народжен-
ня Івана Хрестителя. Ангел 
Гавриїл явився Захарії і ска-
зав: «дружина твоя Єлисавета 
сина породить» (Лк., І:13). А чо-
ловік відповів: «Я ж старий, та 
й дружина моя вже похилого 
віку....» (Лк., І:18). Захарія за-
сумнівався. Ангел продовжив, 
що буде він великий серед лю-
дей, не буде пити ні горілки, 
ні тютюну нюхати, ні телеві-
зора дивитися. Він буде люди-
ною вищою за всіх, і він при-
готує дорогу тому, хто прийде 
слідом за ним, сильнішому за 
себе. Віра Захарії на якусь мить 
похитнулася (логічно люди по-
хилого віку, як таке може ста-
тися?) і він втрачає дар мови, 
стає німим аж до народжен-
ня дитини. Його народжен-
ня – це особливий план Бога 
(як і для кожної людини), че-
рез віру і молитву батьків він 
мав прийти і бути тим, хто при-
готує дорогу для самого Бога. 
Іван Хреститель вибирає осо-
бливий спосіб життя, зовсім 
інший нестандартний. Адже, 
як ми розважали вище, він був 
сином священика, що означа-
ло в тогочасному суспільстві 
— мав би успадкувати священ-
ство. А він йде жити у пустелю, 
усамітнюється… Але йому по-
добалось таке життя, тому що 
він любив Бога. Ну а все інше 
його мало хвилювало. У пусте-
лі він не мав телевізора, він не 
мав мобільного телефону, який 
міг дзвонити і тривожити його. 
Але він чув голос Бога і вихо-
див до людей проповідувати 
їм, бо наставав час, коли він міг 
підготувати народ, дітей Божих 
до приходу Спасителя, тобто 
Христа, Месії, якого чекав іу-
дейський народ. Він умів слу-
хати Бога.  Через Івана Хрести-
теля Дух Святий промовляв, бо 
чоловік був сильний, сповне-
ний духом Іллі, був поведений 
в пустелю. Він жив у пустелі, 
набирався духовної сили. Ніх-
то його не вчив, ніхто йому не 
проповідував. Але в серці сво-
єму він знав, що проповідувати 
людям. Коли він проповідував, 

то сотні, а потім тисячі йшли до 
нього. Навіть митники, по—су-
часному податківці, до нього 
приходили і питали: «Що нам 
робити?» А він казав: «Не стя-
гайте нічого над те, що вам зве-
лено» (Лк., 3:13).

До нього приходили за різ-
ними порадами, і він їх давав: 
«рівняйте дорогу Господню» 
(Ів., 1:23), — тобто рівняйте 
життя перед Богом, кайтесь, 
вирівнюйтесь, відкажіться від 
гріха, бо йде той, кому я не до-
стойний навіть шнурки на че-
ревиках зав’язати. Він був по-
кликаний готувати дорогу, він 
не пішов проти голосу Божо-
го ані за власною вигодою, ані 
за тим, а що скажуть люди. 
Отакий на перший погляд ди-
вакуватий, не стрижений, за-
смаглий, у верблюжій шкірі 
одягнений чоловік, жив жит-
тям, яке для нього запланував 
Господь. Так, Бог має план для 
кожного з нас! Запитую себе: 
«чи я чую тебе, Господи? Чи я 
живу тим життям, яке ти для 
мене приготував? Чи може я 
глухий і живу життям, яке мені 
диктує світ?»

А що потрібно робити, щоб 
почути голос Бога,? Беручи 
приклад від Івана Хрестителя, 
потрібна пус-
теля, іншими 
словами тиша, 
спокій, усаміт-
нення; молит-
ва, розмова з 
Богом і піст,  
тобто стрима-
ність.

Предтеча, коли побачив вже 
Ісуса, сказав: «Мені належить 
від Тебе хреститися, а не хрес-
тити Тебе». Він бачив, що Ісус 
вище нього. І тому проповіду-
вав людям, що «йде сильніший 
мене, і я вас зараз хрещу во-
дою», тобто я вас призиваю до 
покаяння.. «учиніть гідний плід 
покаяння» (Лк., ІІІ:8), іде «Той, 
Хто хреститиме вас Святим 
Духом й огнем! (Ів., І:33), Отож 
Іоанн багато проповідував. Він 
робив це добре! 

Іван Хреститель сказав сво-
їм учням: «Оце Агнець Божий, 
що на Себе гріх світу бере!» 

Хто він?Хто він той, що був перед  
приходом Спасителя? 
Чому його життя було та-
ким несхожим на інших? 
Він прийшов у цей світ 
особливим способом, 
після довгих випробувань 
і терпінь його батьків.

(Ів., І:29), тобто «Ан-
гел Божий, за яким 
ідіть і слухайтесь 
Його у всьому «. 
Вони пішли за Ісу-
сом, небагато з них, 
але пішли. Андрій 
та Іван —  були пер-
шими.

Отаким чином 
Іван Прзннча при-
готував дорогу для 
Ісуса. Він приго-
тував Йому Його 
учнів. На цьому ми 
повинні вчитися. 
Іван Хреститель 
малюється в Церк-

ві завжди після Богородиці, на 
іконах займає почесне місце.

Ось і відповідь на наше за-
питання «Хто він?» Це той, хто 
через хрещення приніс на зем-
лю покаяння і в такий спосіб 
проклав дорогу до зустрічі з Іс-
усом Христом, саме тому його 
називають Предтечею. Ісус 
Христос назвав Івана Хрести-
теля найбільшим із народже-
них від жінок. Ці слова свід-
чать про те, що Іван Предтеча 
– одна з найвиших постатей в 
історії християнства. Можемо 
із певністю сказати, що із зем-
ських осіб Нового заповіту піс-
ля Ісуса Христа було дві інші 
знаменні особи – Діва Марія 
та Іван Хреститель. Це також 
показано в нашій іконографії. 
Зауважмо, що у церковному 
календарі, крім Різдва Господ-
нього, відзначають лише два 
інші дні народження – Бого-
родиці та Івана Предтечі. Та 
якщо уважно подивимося в 
церковний календар, то поба-
чимо, що Іван Хреститель – 
єдиний серед усіх святих, кому 
Церква присвятила аж шість 
празників на рік. Найурочис-
тішим серед усіх свят на його 
честь є Різдво. Чому так? Якщо 
люди визнають святим одно-
го із людей, то цим самим став-

лять його у при-
клад для інших. 
Саме тому вно-
сять у кален-
дар святкуван-
ня, творячи 
Богослужбо-
вий спомин про 
святого. Таким 

чином Церква хоч раз у рік 
прагне пригадати про святого, 
про його життя, щоб водночас 
подумати над своїм життям: 
«чи воно також скероване до 
святості?».

Живімо сміливо, живімо 
з Богом, не біймося пізнати 
правду про себе, почути го-
лос Божий. Все в житті з Бо-
жої волі для нас є найкращим 
варіантом, навіть якщо в да-
ний момент ми і не розуміє-
мо цього. Будьмо тими, через 
кого Бог приходить до інших 
людей!!!

“
Живімо сміливо, живімо 

з Богом, не біймося 
пізнати правду про 

себе, почути голос Бо-
жий.

Юля Биков

ОБРЯД

Поряд з нами постійно є присутні люди, яких ми добре 
знаємо, розмовляємо, проте завжди запитуємо самі 

себе «А хто такий священик???» Священство виникло в той 
самий момент коли і Церква, їх заснував сам Господь наш Ісус 
Христос. Він, розуміючи, що не зможе постійно перебувати ті-
лесно біля людей і опікуватися ними, залишив після себе сво-
їх послідовників  – апостолів, учнів, які стали провідниками 
людського роду аж по ці дні.

Священнослужителі (церковнослужителі) – це особи, які 
посвятили себе на служіння Богові і людям. Основним їхнім 
завданням є провадити людей до Царства Божого  науками, 
служінням, а найважливіше особистою святістю. Тому їх на-
зиваємо духовним особами, душпастирями, священиками…

Головою Церкви був є і буде Ісус Христос, а його намісни-
ком на землі є Святіший Отець Папа Римський, як наслідник 
Верховного апостола Петра, а інші єпископи послідовники 
апостолів. Подібно як у війську, в духовенстві є також своя іє-
рархія. 

Найвищий ступінь священства має єпископ, як спадкоє-
миць апостолів. Він висвячує священиків, дияконів та всі ниж-
чі чини, освячує Св. Миро і антимінси. Без його благословення 
на території єпархії, якою він керує усі Богослужіння є неза-
конними. Єпископ є учителем віри і благочестя. Також наділяє 
усіх священиків парохіями, даючи декрети для служіння.

Священик отримує свячення від єпископа через антимінси. 
Основним обов’язком священика є опіка над парохією, тобто 
проповідь, уділення Святих Тайн, катехизація і духовні розмо-
ви з вірними. Найважливішою рисою доброго священика є по-
слух єпископові.

Диякон – помічник священика і єпископа. Основним за-
вданням диякона є служіння, адже в часі апостолів дияконів 
вибрали для служіння при столах. Під час Божественної Лі-
тургії диякон співає ектенії, читає Євангеліє, виконує усі обка-
дження.  У разі великої необхідності може уділяти Святу Тай-
ну Хрещення, проте сам не може сповняти інші Богослужіння.

Також є нижчі ступені церковних чинів: піддиякон, читець 
та співець. Їхніми обов’язками є допомагати, щоб Богослужін-
ня били урочистішими.

Продовження буде…

Священство – погляд з 
середини

о. Ярослав Кондратик

ІСТОРІЯ ДЛЯ ДУШІ

Вогонь і срібло
Жінки з групи вивчення Біблії задалися одним уривком 

із книги пророка Малахії: «… як той, що топить і очи-
щує срібло.» (Мал.3.3)

Розважаючи між собою, намагаючись зрозуміти – що озна-
чає цей текст, що говорить він про характер Бога, про те який Він.

Одна з них взялась за вивчення технології очистки срібла. З 
часом жінка подзвонила майстру по сріблу і попросила призна-
чити час, коли їй можна прийти і подивитись на процес робо-
ти із сріблом. Вона жодним словом не обмовилась про причину 
свого інтересу, просто сказала, що їй цікавий процес очистки 
срібла. Вона спостерігала як майстер тримав кусок срібла над 
вогнем. Він пояснив її, що для очистки срібла необхідно його 
тримати по самій середині вогню, там де полум’я най гарячіше, 
щоб вигоріли всі приміси.

Жінка подумала, що так само Господь тримає і нас по середи-
ні такого палаючого вогню. А потім вона знову пригадала текст у 
якому говориться «і Він сяде перетоплювати і очищати срібло…». 
Вона запитала знову майстра, правда,те, що він повинен сидіти 
перед вогнем протягом усього часу очистки срібла. Майстер від-
повів, що так, і не просто сидіти і тримати кусок срібла, але у ні-
якому разі не відводити погляду з цього срібла, до поки метал у 
вогні. Якщо перетримати його у поломї, навіть зовсім трохи до-
вше ніж потрібно, то дорогоцінний метал буде зіпсутим.

Жінка на хвилину задумалась. Та запитала знову майстра: «а 
звідки ви знаєте, що вже час, що срібло вже очищене?». Май-
стер посміхнувся і відповів: «Це дуже просто – коли я побачу в 
ньому своє відображення».
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Як я робила аборт

Ні, це був не страх болю чи чогось іншого, а саме 
жах, від того, що відбувалося на моїх очах.

Продовження, поч. на 
сторінінці

“
І це, напевно, було найстрашніше, що я бачи-
ла в своєму житті — плач матері за вбитою нею 

дитину! 

Джерело: 
За права ненароджених дітей

Покликали мене

ДСВІДПОСТАТЬ

Олена Вітер народилася у 
1904 р. в селі Микишів 

на Львівщині у сім’ї інтелігентів 
Марії та Василя Реплинських, 
1917 р. переїхала з родиною 
до Львова, де закінчила гімна-
зію та півтора року навчалася 
у медінституті. Батько, профе-
сор гімназії, у січні 1918 року 
разом зі  своїми учнями по-
ліг у бою під Крутами. Напро-
чуд вродливій дівчині у цей час 
було 14 років – вік активного 
духовного зростання, пошуків 
власного життєвого шляху. Усі 
подальші випробування долі, в 
яких Олена 
змужніла та 
загартувала-
ся, засвідчу-
ють: подвиг 
юних патрі-
отів під Кру-
тами відродив у душах україн-
ців гідність та прагнення волі.

Очевидно, прийняте юною 
красунею рішення стало логіч-
ним завершенням її духовно-
го розвитку: не завершивши 
навчання в інституті, дівчина 
прийняла постриг у монастирі 
сестер-василіянок та отримала 
нове ім’я – Йосифа. Митропо-
лит Андрей Шептицький, який 
у 1921 р. заснував обитель мо-
нахинь студитського уставу, 
помітив енергійну та освічену 
монахиню і призначив 20-літ-
ню Йосифу Вітер наставницею 
нововисвячених сестер у Як-
торові поблизу Перемишлян. 
Студитський устав, духовним 
провідником якого став рідний 
брат митрополита Шептиць-
кого, Климентій, передбачав 
тяжку «мозольну» працю, по-
стійні молитви, піклування про 
хворих, опіку над сиротами. У 
1932 р. Йосифа Вітер стала ігу-
менею Якторівського монасти-
ря, який до 1938 року завдяки 
її невтомним зусиллям значно 
розширився, при монасти-
рі почав діяти притулок для 25 
сиріт. Сестра Йосифа поміча-
ла здібних побожних дівчат і, 
підготувавши, скеровувала їх 
на навчання у гімназію чи ін-
ститут, тож у 1939 р. уже 15 мо-
нахинь працювали кваліфіко-
ваними медичними сестрами, 
у тому числі й операційними у 
медінституті. Митрополит Ан-
дрей Шептицький у Брюхови-
чах під Львовом подарував се-
страм-монахиням будинок, у 
якому вони зорганізували при-
тулок ще для 25 сиріт. Сестра 
Йосифа, незважаючи на свою 
зайнятість, щодня знаходила 
час для спілкування з вихован-
цями притулків: розмовляла з 
ними, читала власні вірші, на-
вчала, організовувала ігри чи 
спектаклі повчального змісту, 
влаштовувала з дітьми концер-
ти у читальні «Просвіти». Діти 
їздили з такими спектаклями 
та концертами по селах, а на 

виручені гроші були придбані 
книжки для бібліотеки «Про-
світи».

З приходом у Західну Укра-
їну радянської влади ігуменю 
та ще кількох монахинь зааре-
штували енкаведисти. Нелю-
ди, наділені владою, знущалися 
над невинною дівчиною фізич-
но та морально: на нічних до-
питах били гумовими палиця-
ми, головою об стіну, виривали 
волосся, катували струмом, са-
дили у підвал з пацюками, 
неодноразово виводили «на 
розстріл», навіть пробували за-
вербувати. Слідчі змінювали 
одні одних, а тендітна дівчина 
залишалася нескореною. Під 
час одного із допитів на напо-
легливі намагання енкаведис-
тів завербувати її, ігуменя від-
повіла: «Для мене найвища 
влада – Бог і Свята Церква». 
Із застінків сестра Йосифа, так 
і не дочекавшись суду,  змогла 
визволитися аж у червні 1941 
року, коли початок війни спри-
чинив у тюрмі паніку; ігуменя 
декілька днів переховувалася 
у соборі Святого Юра, а потім, 
повернувшись у свою обитель, 
взялася за її відновлення. 

Митрополит Андрей Шеп-
тицький відіслав змучену тор-
турами ігуменю Йосифу підлі-
куватися у один із карпатських 
санаторіїв. Там доля подарува-
ла їй зустріч із видатним пое-
том Тодосем Осьмачкою, яко-
го полонила краса монахині: 
лірик закохався, страждав від 
нерозділеного почуття, навіть 
присвятив Олені Вітер збір-
ник віршів, але жінка не зра-
дила монашого покликання. 
Вона присвятила своє життя 
милосердю.

Мешканки затишного бу-
динку Свято-Покровського 
монастиря студиток на одній 
із вуличок Перемишлян, се-
стри-монахині Марія і Хри-
сантія згадували, що ігуменя 
Йосифа допомагала митропо-
литові Шептицькому рятувати 

від масової загибелі євреїв, пе-
реховувала єврейських дітей 
у притулках. У Єрусалимі на 
Алеї праведників під ялиною, 
посадженою на честь рятівни-
ків-монахів УГКЦ, є табличка 
з іменами благочестивих лю-
дей світу, де серед інших є й 
ім’я Йосифи Вітер. Цього най-
вищого звання єврейського 
народу українська монахиня 
була удостоєна у 1976 р.

Про другий арешт ігумені 
в роки війни відомо небагато: 
тепер уже енкаведисти  нама-
галися отримати компромат 

на митропо-
лита Шеп-
тицького, 
примушу-
вали «зізна-
ватися» у 
«підготов-

ці замаху на Ярослава Гала-
на», у «переховуванні зброї» 
для ОУН. Нескорена україн-
ська жінка, до якої ув’язнені 
тягнулися як до джерела духо-
вної стійкості, була засуджена 
до 20 років каторги, цей при-
суд після смерті Сталіна був 
переглянутий і зменшений до 
10 років. У таборах сестра Йо-
сифа тяжко хворіла, але згур-
товувала навколо себе інших 
каторжан – росіян, прибал-
тів – для того, щоб вшанову-
вати релігійні свята, на Різдво 
навіть організовували вертеп. 
Не дивно, що у радянські свя-
та монахиню заздалегідь сади-
ли у карцер, аби чого не зро-
била «шкідливого».

Вийшовши на волю, мати-
ігуменя поселилася у Скала-
ті, тому що жити у Львові їй 
було заборонено. Придбав-
ши за сприяння людей, яким 
свого часу допомогла, буди-
нок, заснувала у Скалаті один 
із перших підпільних монас-
тирів УГКЦ. І все ж ігуменя 
приїжджала у Львів на таєм-
ні богослужіння, із коштів, які 
з’являлися від реалізації поси-
лок, вдячно надісланих їй з Із-
раїлю та Англії врятованими 
євреями-емігрантами, орга-
нізувала своєрідну касу взає-
модопомоги для розширення 
монастиря, допомоги старим і 
хворим сестрам.

До останніх днів підтриму-
ючи сестер, мати-ігуменя по-
мерла від тяжкої хвороби у 
похилому віці в 1988 році, по-
хована на Брюховицькому 
кладовищі під Львовом.

Історія життя ігумені Йоси-
фи Вітер – історія українки 
із патріотичної сім’ї, яка зро-
бивши у юні роки свій відпо-
відальний життєвий вибір, за-
ради віри й України мужньо 
перенесла катівні і сталінські 
табори і стала для оточуючих 
взірцем милосердя і духовної 
сили.

«Для мене найвища влада – 
Бог і Свята Церква»

Нелюди, наділені владою, знущалися над невинною 
дівчиною фізично та морально: на нічних допитах били 
гумовими палицями, головою об стіну, виривали волосся, 
катували струмом, садили у підвал з пацюками, неодно-
разово виводили «на розстріл»...

 Наталя Гавнська

Батькам своїм вона навіть не розповіла ні про що, тому 
що вони примусили б її зберегти вагітність. Але вже 

раз вони з чоловіком вирішили, то вирішили. І ще вона бага-
то говорила, як ніби себе вмовляла. Я спробувала пояснити 
їй, що ремонт — це не та причина, щоб робити аборт, але я 
розуміла, що не маю морального права переконувати її: чим 
я була краще? Якщо би я проявила тоді трохи наполегливос-
ті, і одне життя було б збережено.

Спочатку оперували жінок з іншої палати. Ми тільки чули, 
як їздить по коридору каталка. І тут я була вражена ще раз. 
Все відбувалося дуже швидко. Звук коліс по кахлю лунав че-
рез кожні п’ять хвилин, якщо не частіше. Тобто виходило, 
що на саму процедуру потрібно всього дві—три хвилини. 
Що це в порівнянні з цілим життям, яку могло би прожити 
ця ненароджена людина?

Ось стали викликати з нашої палати. Я бачила, як ішли 
жінки, і як їх привозили назад, як їх перекладали на ліжко, 

клали їм на живіт пакет з льодом, накривали ковдрою, і в 
мені піднімався жах! Ні, це був не страх болю чи чогось ін-
шого, а саме жах, від того, що відбувалося на моїх очах.

Я перейшла коридор, зайшла в операційну, лягла на стіл. 
Лікар відвернулася, вона готувала інструмент. Медсестра пі-
дійшла, щоб зробити мені наркоз. І тут мене затрясло, я за-
тремтіла всім тілом, так, що це стало помітно. Медсестра за-
питала, що зі мною. Їй було ніколи довго розмовляти, але не 
запитати вона не могла. І тут я зрозуміла, я все зрозуміла. Я 
зрозуміла, що ніколи, ні за що, ні за яких обставин, якіб по-
гані вони не були, не зможу вбити свою дитину, — це вище 
моїх сил! Це неможливо. «Я не хочу», — ось і все, що я змо-
гла сказати. Я знала: ще мить, мені зроблять наркоз, і я вже 
нічого не зможу змінити. Але я встигла, я його врятувала.

Я повернулася в палату і розридалася. Плакала від щастя, 
що моя дитина зі мною, він тут, я знаю, що він в мені, і що 
він мені вдячний. І я плакала про всіх тих, хто не зміг врятува-
ти своїх дітей, про тих жінок, що були разом зі мною і тих, що 
були раніше мене і будуть тут, на цьому ліжку, потім.

І тут закричала Наталя. Наркоз проходив, і вона вже була 
у свідомості, але поки ще не повністю. І прорвалося те, що 
вона намагалася приховати від самої себе. Вона благала по-
вернути їй її дитину, вона металася по ліжку, поривалася 
встати і йти за ним. І це, напевно, було найстрашніше, що я 
бачила в своєму житті — плач матері за вбитою нею дитину! 
Він був потрібен їй, але, підкорившись помилковим уявлен-
ням про те, що правильно, а що неправильно у цьому житті, 
що важливо, а що може почекати, вона позбулася його. І не 
могла собі цього пробачити.

А моєму маляті вже чотири місяці. Він вміє перевертати-
ся зі спини на живіт і тягнеться сідати. Якщо це здається вам 
занадто простим, то повинна вас запевнити, для такого ма-
ляти це серйозні досягнення. І, напевно, я люблю його тро-
хи більше за інших моїх дітей, тому що він — вистражданий.


