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 ДДДДДвері покаяння відкриті; постарайся, грішнику, увійти, поки вони не
зачинені. Не дає Він, Господь, часу твоєму недбальству; і самі двері, бачачи тебе
безтурботним, не будуть очікувати, поки продовжиться твоя недбалість.
Чому зненавидів ти життя своє, нещасний? Що вище душі твоєї, людино? Але
ти, грішнику, зневажив нею. Не знаєш, улюблений, у яку годину небесний Лікар
велить зачинити двері Свого лікування. Приступи, благаю тебе, постарайся
зцілитися. Він хоче покаянням твоїм обрадувати небесне воїнство. Сонце
досягло уже вечірньої години; і для тебе тільки бариться, щоб ти досяг дому
Отця.

 Чи довго будеш терпіти нечистого ворога свого, безсоромно виконуючи волю
його? Він хоче ввергнути тебе в огонь. От про що його старання! От дар його
тим, що люблять його! Він завжди воює з усіма людьми, вражаючи їх поганими
і нечистими бажаннями, і він, нечистий, тих, що скорилися йому, доводить знову
до розпачу, озлобляє серця, висушує сльози, щоб грішник не прийшов у розкаяння.
Всіляко тікай від нього, людино. Відчуй ненависть і огиду до того, що йому, злому,
приємно. Переслідуй ненавистю лукавого; біжи від підступного; тому що він –
чоловіковбивця від початку і до кінця (Ів. 8, 44). Біжи від нього, людино, щоб не
убив тебе.

 Послухай, улюблений, блаженного гласу, що говорить щодня: «Прийдіть до
Мене вcі, втомлені й обтяжені, і Я заспокою вас... і знайдете спокій душам
вашим» (Мт. 11, 28). Він возвіщає тобі заспокоєння і з дня на день обіцяє життя.
Приступи, не бійся. Владика благ, ні в чому не має нестатку, не вимагає
рукописання всіх гріхів. Він – притулок від усіх зол; лікує рани і життя дарує у
достатку, як благий; охоче всіх приймає; тому що Він – великий Бог і знає всі
наші думки, і якщо хто приходить до Нього для зцілення, бачить серце Його.

Коли той, хто приступає, має благочестиве життя, тоді Сам благий Бог, по
Своїй доброті, стається шукаючим Його, і колись перше, ніж Людина звернеться
до Бога, Він говорить: «Я тут», – перше, ніж наблизиться до Нього, відкриває
скарб перед шукаючим; перше, ніж проллє сльози чи попросить, примиряється з
ним; перше, ніж помолиться, удостоює милості. Тому що цього вимагає і хоче
любов Божа. І не дорікає нечестивцеві, що знову приходить. Не дошукується,
скільки стекло часу, а тільки на смиренність, сльози і зітхання припадаючого
до Нього дивиться Владика; тому що Він, як Бог і Творець наш, прощає всі гріхи,
усі помилки в думках і справах, і говорить, щоб принесли йому одяг перший і ще
– перстень на праву руку, і всім Ангелам велить радуватися воскресінню душі
грішника.

 Блаженні всі ми, люди, бо у нас Владика лагідний, не злопам’ятний, благий,
щедрий, милосердний, довготерпеливий, всякий раз прощає наші нечестя, якщо
самі того бажаємо. Тому що от Він кличе, довго терпить, подає нам всі Свої
блага в цьому і в майбутньому житті – якщо хочемо цього. Отже, приступіть,
будемо молитися, поки є на це час. Поки ми в цьому житті, завжди можемо
умилостивити Бога. Не важко здобути нам прощення, вчасно входячи у двері
Його милосердя. Проллємо сльози, поки ще час прийняттю сліз, щоб, відійшовши
у майбутній вік, не плакати даремно; тому що там не поможуть сльози.

 Скільки самі бажаємо, стільки і прощає благий Бог. Тому що тут вислухує він
нас, якщо волаємо до Нього; тут прощає, якщо просимо; тут нищить беззаконня
наші. Тут – розрада, там – допит; тут – терпіння, там – строгість; тут –
полегкість, там – справедливість; тут – воля, там – суд; тут – безпека,
там – тіснота; тут – насолода, там – мучення; тут – користолюбство,
там – покарання; тут – сміх, там – плач; тут – холодність, там – страта;
тут – зневага, там – вічний вогонь; тут – гордовитість, там – приниження;
тут – розкрадання, – там скрежіт зубів; тут все покрито золотом, там –
пітьма і морок; тут – недбальство, там – нікому провини не прощаються.

Знаючи це, улюблені браття, чому не стараємся про своє спасіння? Так хай
не буде розум наш, браття, прибитий тут до землі! Нехай не буде в нас
пристрасної любові до земного, щоб не став гірким плач наш там! Чому не
бажаємо зцілитися, поки є ще час? Заради сліз, пролитих у цей короткий час, і
заради покаяння Бог прощає всі гріхопадіння. Поплач небагато тут, щоб не
плакати там вічно, у темряві кромішній. Будь щирим і визнай все тут, щоб там
тобі не бути вкинутим у невгасимий вогонь.

 Проходить цей вік і все, що в ньому. І всім буде потрібно дати звіт, як у
знаючих добро і творячих зло. Зневажаючи тут любов’ю Божою і Царством
Божим, ми віддали перевагу землі і всьому, що на ній. Срібло і золото не спасе
нас від страшного вогню, одежі і розкіш послужать там до нашого осуду. Брат
не спасе брата свого (Пс. 48, 8), – а також і батько дитину свою, але всякий
стане у своєму чині – у житті чи у вогні.

 Багато хто святих, праведних і преподібних, зреклися цього світу і справ
його по добрій волі, і по благому сподіванню на заповіді Божі переконалися, що
насолодяться Божими благами в раю насолоди; тому що щодня радіють у Бозі,
просвіщаються в Христі, безперестанно радуючись у Святому Дусі. Радіє за
них Свята Трійця, веселяться Ангели й Архангели, веселиться рай насолоди.
Вони справді гідні похвали, слави, завжди блаженні. Ангели і люди догоджають
їм, тому що любов Божу вибрали вони перед світом. І святий, праведний Бог
дарував їм Царство Своє, і ще дав їм велику славу разом зі святими Ангелами
завжди в радості дивитися на Нього.

 Багато хто з людей возлюбив землю, і все що на ній є тлінного. Розум їх
завжди прибитий до тлінного, і, уподібнюючись безсловесним, насолоджують
тіла свої наїдками, начебто суєтне життя – це безсмертне. Що робиш ти,
людино, проводячи життя, подібне до безсловесних? Бог створив тебе
розумним, розважливим: не уподібнюйся сам через нерозсудливість свою
нерозумним скотам...

ªôðåì ÑÈÐÈÍ

ПРИСТУПИ, НЕ БІЙСЯ!

Íîâèíè ç æèòòÿ Öåðêâè
³ Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿.
Ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ ñëóãà Áîæèé ²âàí
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Ñïåêóëÿö³ÿ ÷è ôàðñ? Ðåàêö³ÿ
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Â Îäåñ³ «ïðàâèòü áàë» ñàòàíà.

Êàòåõèçìîâ³ ïðàâäè. Çàïîâ³ä³
Öåðêîâí³.

Ïîâåðí³òüñÿ äî ëîíà Öåðêâè!
ñòàòòÿ î. Áîãäàíà Ñìóêà

Â³òàºìî þâ³ëÿð³â!
Çáåðåæåìî äëÿ íàñòóïíèõ
ïîêîë³íü.
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Світлої пам’яті слуга
Божий Іван Павло ІІ

2 êâ³òíÿ ìèíóëà ð³÷íèöÿ ç äíÿ  ñìåðò³

(Ïðîäîâæåííÿ íà 3 ñòîð³íö³.)

Коли залишає світ така людина, як Папа Іван
Павло ІІ, починаєш краще усвідомлювати, що саме
його присутність означала у твоєму власному
житті. Ось кажуть — перед смертю в людини перед
очима проходить усе її життя. Коли помирає
близька тобі людина, ти також згадуєш себе поруч
із нею — з першої до останньої хвилини. Але для
того, щоб таке відчуття виникло під час прощання
з незнайомою людиною, потрібно, щоб ця людина
стала частиною тебе самого — тобто перестала
бути чужою. Коли таке відбувається з мільйонами
людей — це є справді найкращим свідченням
величі. Пригадую, востаннє таке відчуття пережив
багато років тому, коли разом із членами укра&
їнської делегації приходив до московського
Будинку молоді прощатися з академіком Андрієм
Сахаровим... Усе ж таки це, напевно, було інакше
— з Андрієм Дмитровичем я був знайомий, кілька
разів спілкувався... І до того ж був ще дуже молодим
та емоційним. Нині, у час зрілості, я відчув, як
стискається горло при повідомленні про смерть
людини, яку тільки кілька разів бачив на відстані.
Я вирішив розібратися у своїх почуттях. Завжди
усвідомлював, наскільки Папа&політик відріз&
няється від Папи&теолога, наскільки складна й
суперечлива ця особистість, міг спокійно аналі&
зувати його діяльність — зрештою, я не належав
до його пастви. І водночас — і це я також знав — я
завжди любив його. Міг би сказати — поважав за
все, ним зроблене. Але ні, це було інше почуття. І
відповідь на нього — саме у спогадах.

Ось я, ще школярем, купую в кіоску на площі
Перемоги майже свіжий номер «Трибуни люду» з
портретом і біографією Папи на першій сторінці.
Очікується перша подорож нового понтифіка на
батьківщину. І хоча мені важко усвідомити, до яких
наслідків призведе цей візит, сам факт великого
портрета Папи&поляка на першій шпальті голов&
ної комуністичної газети ПНР примушує замисли&
тися — щось у нашому світі починає змінюватися...
А ось уже змінилося — майже відразу після закін&
чення університету купую на краківському ринку
велику сріблясту кульку з портретом Папи. Краків
знову готується до побачення із первосвяще&
ником. А кулька ще довго літатиме під стелею моєї
московської квартири, нагадуючи про краківську
подорож... А ось я у Ватикані, за кілька тижнів до
запису своєї телепрограми, присвяченої Папі,
спостерігаю за тим, як він служить на площі перед
собором святого Петра... А це вже Вадовіце. Я
приїхав сюди на годинку, відвідати рідну домівку
Кароля Войтили і скуштувати його улюблених
«кремувок» у кав’ярні поруч із музеєм. Коли я вже
збираюся залишити затишне кафе, починається
дощ — та який! Великі сріблясті кульки, схожі на
ялинкові прикраси, швидко тануть на бруківці
рідного міста Папи. Я вирішую перечекати —
добра нагода, щоб пригадати саме тут усе життя
польського Папи, від Вадовіце і Кракова до Риму...
Тепер у мене складається майже цілісна картина,
але в ній не вистачає одного фрагмента — України.
Адже були й ці особливі дні, коли я вперше в житті
побачив, наскільки Україна може не на словах, не
в деклараціях, не в бажаннях, а в самому своєму
світосприйнятті відрізнятися від країни, в якій я
пишу нині цей щоденник і в якій Папі так і не
вдалося побувати...

Я пригадував усі ці, пов’язані з Папою, епізоди
власного життя не тільки тому, що мені не дове&
лося довго відшукувати їх у шухлядах пам’яті. А
чому? А тому, що в моменти, які я пригадав, я був
щасливим. Я був щасливим, коли біг додому з
«Трибуною люду» в шкільному портфелі, коли
купував собі кульку, коли побачив Папу на вати&
канському майдані і коли спостерігав за градом за
столиком кав’ярні у Вадовіце. Я був щасливий, коли
Папа приїхав в Україну. І це щастя не було наслід&
ком поваги — воно народжувалося саме Любов’ю.

Людина завжди відчуває, коли її люблять, — інші
люди, міста, країни... Особливо сильно відчу&
вається любов чужих, далеких — бо її не очікуєш.

Â ÷àñ³ ãàíåáíîãî ïñåâäîñî-
áîðó, ÿêèé áóâ ñêëèêàíèé çà
³í³ö³àòèâîþ ñïåöñëóæá ÊÃÁ ³ ë³ê-
â³äóâàâ ÓÃÊÖ, áàãàòî ñâÿùåíèê³â
â³äìîâèëèñÿ ïðèºäíàòèñÿ äî
«³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè», ïåðåéòè íà
ïðàâîñëàâ’ÿ, ÷åðåç ùî çàçíàëè
ïåðåñë³äóâàíü, àðåøò³â ³ âàæêèõ
êàòîðæíèõ ðîá³ò ó Ñèá³ðó. Îäíèì
³ç ðåã³îí³â, ÿêèé ó öåé ÷àñ äàâ
â³äñ³÷ àòå¿ñòè÷íîìó ðåæèìîâ³
áóëà Çîëî÷³âùèíà. Äåâ‘ÿòü
ñâÿùåíèê³â Çîëî÷³âñüêîãî äåêà-
íàòó ï³ä ïðîâîäîì î. äåêàíà
Âîëîäèìèðà Ëèñêà ó ñåðïí³
1945 ðîêó íàïèñàëè äî óïîâíî-
âàæåíîãî ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ÐÏÖ
ò. Õîò÷åíêà çàÿâó, ùî íå ï³äïè-
øóòü ïðàâîñëàâ’ÿ ³ íå ïðèºä-
íàþòüñÿ äî ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè, áî
âîíè äàâàëè êëÿòâó â³ðíîñò³
ñâî¿é Öåðêâ³. Íà äîêàç ö³º¿
â³ðíîñò³ âîíè â³ääàâëè â æåðòâó
ñâî¿ æèòòÿ. Ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ ïàïà

Ç íàãîäè 14 ð³÷íèö³ Âíóòð³øí³õ
Â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè ó Çîëî÷³âñü-
êîìó äîì³ «Ïðîñâ³òè» â³äáóëèñÿ
óðî÷èñòîñò³, äî ó÷àñò³ â êîòðèõ
áóëî çàïðîøåíî ³  äóõîâíèõ îñ³á.
Óêðà¿íñüêó Ãðåêî-Êàòîëèöüêó

ПОМИНАЄМО НАШИХ ГЕРОЇВ
²âàí Ïàâëî ²² â ÷àñ³ ïåðåáóâàííÿ
ó Ëüâîâ³ ïðîãîëîñèâ î. Â. Ëèñêà
Áëàæåííèì.

Ùîá âøàíóâàòè ïàì’ÿòü òèõ
ñëàâíèõ ñòðàäíèê³â ³ ìó÷åíèê³â
Çîëî÷³âùèíè ç áëàãîñëîâåííÿ òà
³í³ö³àòèâè Çîëî÷³âñüêîãî ïðîòî-
ïðåñâ³òåðà î. Ìèõàéëà Ñóêìà-
íîâñüêîãî ³ ï³äòðèìêè áð. Âîëî-
äèìèðà Ëåâàíä³âñüêîãî,
î. Îðåñòà Â³ëü÷èíñüêîãî òà ³íøèõ
ñâÿùåíèê³â áóëî îðãàí³çîâàíî
Âå÷³ð ïàì’ÿò³ ïðèñâÿ÷åíèé ìó÷å-
íèêàì çà ºäí³ñòü Õðèñòîâî¿
Öåðêâè. Öåé çàõ³ä â³äáóâñÿ ó
Íàðîäíîìó äîì³ «Ïðîñâ³òà» ì.
Çîëî÷åâà.

Âå÷³ð çãóðòóâàâ áàãàòüîõ ñâÿ-
ùåíèê³â òà ìèðÿí, êîòð³ ïðèéøëè
äî Íàðîäíîãî äîìó. Äîïîâ³ä³
ïðî òåðíèñòèé øëÿõ ñâÿùåíèê³â
Çîëî÷³âùèíè, ÿê³ íå çðàäèëè
ñâîº¿ Öåðêâè, âèãîëîñèëè: î.
Îðåñò Â³ëü÷èíñüêèé, î. Ìèõàéëî

Ñóêìàíîâñüêèé òà áð. Âîëîäè-
ìèð Ëåâàíä³âñüêèé. Ñïðàâæ-
íüîþ ïðèêðàñîþ âå÷îðà áóëè
ìóçè÷í³ òâîðè ó âèêîíàíí³ õîð³â:
ñ. Âîðîíÿêè, ï³ä îðóäîþ ï.
Ç³íîâ³ÿ Äìèòðàêà òà äèòÿ÷îãî
õîðó ì. Çîëî÷åâà.

Íà çàâåðøåííÿ öüîãî çàõîäó
äî ïðèñóòí³õ ç³ ñëîâîì çâåðíóâ-
ñÿ ï. Áîðèñ Çîëîòíèê, ãîëîâà
Çîëî÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè,
ÿêèé ïîäÿêóâàâ îðãàí³çàòîðàì
Âå÷îðà ïàì’ÿò³ çà âøàíóâàííÿ
ïàì’ÿò³ ìó÷åíèê³â òà çà ãàðíî
ñïëàíîâàíó ³ ïðîâåäåíó ðîáîòó.

В І Й С Ь К О  П О Т Р Е Б У Є  М О Л И Т В И
Öåðêâó ïðåäñòàâëÿâ î. Ìèõàéëî
Ñóêìàíîâñüêèé, ïðîòîïðåñâ³òåð
Çîëî÷³âñüêèé.

Çâåðòàþ÷èñü äî â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â, î. Ìèõàéëî çîêðåìà
ñêàçàâ: «Ïîêëèêàííÿ êîæíî¿
ëþäèíè º ñëóæèòè Áîãîâ³ ³
ñâîºìó áëèæíüîìó. ²ñóñ Õðèñòîñ
ãîâîðèòü, ùî íåìàº á³ëüøî¿
ëþáîâ³, ÿê õòî æèòòÿ ïîêëàäå çà
ñâîãî áëèæíüîãî. Òèìè, õòî
îõîðîíÿº íàøå æèòòÿ ³ íàøó
äåðæàâó â³ä âîðîã³â ³ íåñïîêîþ,
º íàøå â³éñüêî. ßê ñâ³ä÷èòü
³ñòîð³ÿ, íàøà Öåðêâà í³êîëè íå
ñòîÿëà îñòîðîíü, çàâæäè ïðè
â³éñüêó áóëè ñâÿùåíèêè, ÿê³
íåñëè äî ñåðäåöü âîÿê³â òà
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â â³ðó â
Ãîñïîäà Áîãà ³ ò³ ëàñêè ³ ùåä-
ðîòè, ÿê³ Ãîñïîäü õî÷å äàòè
êîæí³é ëþäèí³». Íà çàâåðøåííÿ
ïðîìîâè îòåöü ïðîòîïðåñâ³òåð
ïîäÿêóâàâ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì
çà ñï³âïðàöþ.

Â³äòàê â³ä ³ìåí³ Âèñîêîïðåî-
ñâÿùåííîãî Âëàäèêè ²ãîðÿ
(Âîçüíÿêà), Àðõèºïèñêîïà Ëüâ³â-
ñüêîãî, áóëî âðó÷åíî ïîäÿêè çà
çíà÷íèé âíåñîê ó â³äíîâëåííÿ òà
ðîçâèòîê â³éñüêîâîãî êàïåëàí-
ñòâà ñåðåä â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.
Ïîäÿêó îòðèìàëè ïîëêîâíèê
Îëåã Ðà÷îê, êîìàíäèð ÷àñòèíè
3307 ³ ï³äïîëêîâíèê ²âàí Ìåëü-
íèê, çàñòóïíèê êîìàíäèðà ³ç
âèõîâíî¿ ðîáîòè, à âðó÷èâ ¿õ
ïðåäñòàâíèê Êóð³¿ Ëüâ³âñüêî¿
Àðõèºïàðõ³¿ áð. Âîëîäèìèð
Ëåâàíä³âñüêèé.

Â³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè âèñòóïèëè
ì³ñüêèé ãîëîâà ²ëëÿ Òèìê³â,
ãîëîâà Çîëî÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Òåòÿíà Ñàëàáàé òà ³íø³.

Çàâåðøèâñÿ öåé çàõ³ä êîíöåð-
òîì â³éñüêîâîãî îðêåñòðó òà
àíñàìáëþ ï³ä ïðîâîäîì ï.
Çåíîâ³ÿ Äìèòðàêà.

áðàò Âîëîäèìèð
ËÅÂÀÍÄ²ÂÑÜÊÈÉ

²ç 27 ïî 29 áåðåçíÿ ó ðåêîëåê-
ö³éíîìó öåíòð³ Ëüâ³âñüêî¿ Àðõè-
ºïàðõ³¿, ùî ó Áðþõîâè÷àõ, â³äáó-
ëèñÿ âåëèêîïîñí³ ðåêîëåêö³¿ äëÿ
äåñÿòèêëàñíèê³â ³ç ï‘ÿòè êàòåõè-
òè÷íèõ øê³ë. Êîæíîãî äíÿ áóëî
òðè êîíôåðåíö³¿. Ïðîâàäèâ
ðåêîëåêö³¿ î. Àíäð³é Îë³éíèê,
×Í². Òåìàòèêà ðåêîëåêö³é áóëà
âåëèêîïîñíà. Îòåöü Àíäð³é
çîñåðåäèâñÿ íà òàêèõ òåìàõ:
ï³ñò, ñïîâ³äü, ìîëèòâà, ðîçâà-
æàííÿ ïðî áëóäíîãî ñèíà òà ³íø³.

«Ìîëîäü áàãàòî ñêîðèñòàëà ³ç

ШКОЛЯРАМ – ПРО БОГА
öèõ äóõîâíèõ âïðàâ, – ðîçïî-
â³äàº ñ. Ìèõàéëèíà Ãîðíàêåâè÷,
ÑÍÄÌ, äèðåêòîð Êàòåõèòè÷íîãî
Öåíòðó Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿,
â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ ³
ïðîâåäåííÿ ðåêîëåêö³é. – Íà-
ñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî ìîëîäü äóæå
õî÷å ïîòðàïèòè íà ö³ ðåêîëåêö³¿,
à ñâ³ä÷åííÿì öüîìó º òå, ùî ó
êàòåõèòè÷íèõ øêîëàõ Àðõèº-
ïàðõ³¿ ñòâîðþþòüñÿ ÷åðãè ³ç
áàæàþ÷èõ âçÿòè ó÷àñòü ó äóõîâ-
íèõ âïðàâàõ. Îñîáëèâî õî÷óòü
ïî¿õàòè ò³ ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ âæå

çíàþòü, ùî öå òàêå. Àëå íàñàì-
ïåðåä ìè õî÷åìî íàäàòè ìîæëè-
â³ñòü ïîáóâàòè òèì, õòî ùå íå
áóâ íà òàêèõ ðåêîëåêö³ÿõ”.

Îñòàííüîãî äíÿ ïðèñóòí³ ìàëè
ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿíóòè ô³ëüì,
à â³äòàê â³äáóëàñÿ äèñêóñ³ÿ.

«Õî÷ó â³äçíà÷èòè, ùî çì³íà ó
òèõ ëþäÿõ, ÿê³ â³ä‘¿æäæàþòü ³ç
äóõîâíèõ âïðàâ, º î÷åâèäíîþ»,
– ðåçþìóâàëà íà çàâåðøåííÿ ñ.
Ìèõàéëèíà.

î. Îëåã ÏÀÍ×ÈÍßÊ

Ç áëàãîñëîâåííÿ Âèñîêîïðåî-
ñâÿùåííîãî Âëàäèêè ²ãîðÿ
(Âîçüíÿêà), Àðõèºïèñêîïà Ëüâ³â-
ñüêîãî, ó ðåêîëåêö³éíî-â³äïî-
÷èíêîâîìó öåíòð³ Êóð³¿ Ëüâ³â-
ñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿, ùî ó Áðþõî-
âè÷àõ, â³äáóëèñÿ ðåêîëåêö³¿ äëÿ
ïðàö³âíèê³â Êóð³¿ Ëüâ³âñüêî¿
Àðõèºïàðõ³¿. Ðåêîëåêö³¿ ïðî-
âîäèâ ïðîò. Îðåñò Ôðåäèíà,
ïðîòîñèíêåë Ëüâ³âñüêî¿ Àðõè-
ºïàðõ³¿ ÓÃÊÖ.

Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â
ðåêîëåêö³é â³äáóâñÿ ìîëåáåíü
äî Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Îï³ñëÿ,
ïðîòÿãîì ñóáîòè òà íåä³ë³, î.
Îðåñò ïðîâ³â ï‘ÿòü ðåêîëåê-
ö³éíèõ íàóê, ÿê³ áóëè íàïîâíåí³
ïîâ÷àëüíèìè ³ñòîð³ÿìè, âçÿòèìè
ç íàøîãî ùîäåííîãî æèòòÿ.

ДОБРА НАУКА ДЛЯ ДУШІ
Ùîäíÿ äëÿ ó÷àñíèê³â ðåêîëåêö³é
ñëóæèëàñÿ Ñâÿòà Ë³òóðã³ÿ, Âå÷³ð-
íÿ, Óòðåíÿ òîùî. Óñ³ áàæàþ÷³
ìàëè çìîãó â³äáóòè äîáðó ñïî-
â³äü. Íà çàê³í÷åííÿ ðåêîëåêö³é
îòåöü-ðåêîëåêòàíò çàçíà÷èâ, ùî
âñ³ ìè º Áîæèìè ä³òüìè ³ ïðèçíà-
÷åí³ äëÿ òîãî, ùîáè æèòè ó
ñâÿòîñò³. À Ãîñïîäü Áîã áàæàº,
ùîá ìè òî÷íî çíàëè ö³ëü íàøîãî
æèòòÿ, çíàëè, ùî ìåòîþ íàøîãî
æèòòÿ º Íåáåñíå Öàðñòâî, êóäè
âñ³ ìè ìàºìî ïðÿìóâàòè. Òàêîæ
î. Îðåñò ïîáàæàâ âñ³ì ó÷àñíè-
êàì ðåêîëåêö³é òà ¿õ ðîäèíàì,
ùîáè âñ³ áóëè áëèçüêî Áîãà, ³
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ìè ÷àñîì
÷åðåç ãð³õ â³ääàëÿºìîñÿ â³ä
Áîæî¿ ëàñêè, Ãîñïîäü âñå îäíî
÷åêàº íà íàñ ³ çàâæäè º ïîðÿä ç

íàìè. Ðåêîëåêö³¿, çàâåðøèëèñÿ
ïîäÿ÷íèì ìîëåáíåì äî Áîãî-
ðîäèö³, äëÿ êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â
âîíè ñòàëè ï³äòðèìêîþ ³ çàïî-
ðóêîþ ñèëè ó áîðîòüá³ ³ç ãð³õîì
ó íàøîìó ùîäåííîìó æèòò³.

ï. Òàðàñ ÃÀÂÐÈØÊÎ



3

(Ïðîäîâæåííÿ, ïî÷àòîê íà 2 ñòîð³íö³.)
Каролю Войтилі вдалося неможливе. Він відбувся
як особистість, як релігійний лідер, як політик, як
символ нашого часу — і водночас він зберіг у собі
вміння любити інших. Він не просто був віруючим
— він любив Бога так, що Бог, навіть якби його
раптом і не було, мав би виникнути у відповідь на
це почуття простого вадовіцького хлопця, який
став римським первосвящеником. Він так охоче
ділився цією любов’ю з людьми, що вони
усвідомлювали — він любить їх просто так, за те,
що вони є. І бажає, щоб вони були кращими. Отже,
я зрозумів. У своєму 26&річному заочному спіл&
куванні з Іваном Павлом ІІ я «світив»
віддзеркаленим світлом, просто відгукуючись на
силу його сонячної залюбленості в Бога і в людей.
Тепер мені, як і всім нам, бракуватиме атмосфери,
яка створювалася присутністю цієї дивовижної
людини. Єдине, що ми можемо зробити для
вшанування його пам’яті, — це не стати холод&
ними, не втрачати цієї атмосфери, як втрачають її
планети, позбавлені життєдайного світла згаслої
зірки. Потрібно просто продовжувати любити.

Віталій ПОРТНИКОВ
«Дзеркало тижня»

ЗІ СЛОВА ПРО УКРАЇНУ
БЛ. П. ІВАНА ПАВЛА ІІ

Дякую вам, дорогі Брати й Сестри, що
належите до цієї християнської спільноти,
“вірної аж до смерті” (Ді 2,10). Віддавна хотів
висловити моє захоплення та належно
оцінити ваше геройське свідчення, яке ви
дали минулого століття впродовж довгої
зими переслідувань…

Нехай Господь дасть мир тобі, українсь&
кий народе, бо ти з наполегливою та од&
ностайною відданістю нарешті привернув
собі свободу й розпочав віднаходити своє
істинне коріння та докладаєш великих
зусиль, аби стати на шлях реформ і дати
всім можливість жити та сповідувати власну
віру, власну культуру та власні переконання
в рамках свободи та справедливості.

Хоча болять ще незагоєні жахливі рани,
отримані впродовж нескінченних років
пригноблення, диктатури й тоталітаризму,
під час яких заперечували та зневажали
людські права, ти, український народе, з
довір’ям дивись у майбутнє. Це час спри&
ятливий! Це час надії та відваги!

Висловлюю моє побажання, щоб Україна
як повноправний член увійшла до Європи,
яка охопить увесь континент від Атлан&
тичного океану до Уральських гір. Як я вже
казав наприкінці того 1989 року, який
відіграв визначну роль у недавній історії
континенту, неможлива “Європа миру та
поширення цивілізації без цього взаємо&
обміну та без співучасті відмінних цінно&
стей, які взаємно доповнюються”, які є
характерними для народів Сходу та Заходу
(Повчання Івана Павла II,  ХІІ/2, 1989,
ст.1591)…

Єдність і злагода! Ось таємниця миру й
умова справжнього та стабільного соціаль&
ного прогресу. Завдяки цій взаємодії намірів
і дій Україна, батьківщина віри та діалогу,
зможе побачити визнаною свою гідність у
колі інших Народів.

Мені приходять на думку слова вашого
великого поета Тараса Шевченка: “В своїй
хаті своя правда, і сила, і воля”. Українці, в
родючу землю ваших традицій заглиб&
люється коріння вашого майбутнього!
Разом зможете його будувати; разом змо&
жете вийти назустріч викликам сучасності,
натхненні тими спільними ідеалами, які
становлять незгладну спадщину вашої ми&
нулої недавньої історії. Спільним є послан&
ництво; нехай же спільними будуть і зусил&
ля всього українського Народу!

Ще раз звертаюся до тебе, Українська
Земле, з побажанням добробуту та миру. Ти
залишаєш у моєму серці незабутні спогади!
До побачення, народе&друже, пригортаю
тебе обіймами доброзичливості та любові!
Дякую за щирий прийом і гостинність, про
які ніколи не зможу забути.

(27 червня 2001 року, Львів)

Ó íåä³ëþ, 26 áåðåçíÿ, â åô³ð
âèéøîâ ÷åðãîâèé âèïóñê íåä³ëü-
íî¿ ðåë³ã³éíî¿ ïåðåäà÷³ íà ðàä³î
«Ëüâ³âñüêà Õâèëÿ» - «Äóõîâíà
ìàíäð³âêà». Âåäó÷³ ö³º¿ ïðîãðàìè
Ïàâëî Äðîçäÿê òà Òàðàñ Ñåìå-
íþê – ñåì³íàðèñòè IV êóðñó
Ëüâ³âñüêî¿ Äóõîâíî¿ Ñåì³íàð³¿. Ó
÷àñ³ Âåëèêîãî Ïîñòó õëîïö³
ïðîâîäÿòü çóñòð³÷³ ³ç ëþäüìè, ÿê³
ÿêíàéêðàùå ìîæóòü ïîÿñíèòè
âàæëèâ³ñòü öüîãî ÷àñó ó äóõîâ-
íîìó æèòò³ õðèñòèÿíèíà. Ö³º¿
íåä³ë³ äî ñòóä³¿ çàâ³òàâ äîñòîé-
íèé ã³ñòü – Âèñîêîïðåîñâÿ-
ùåííèé Âëàäèêà ²ãîð (Âîçüíÿê),
Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé.

Äîñòîéíèé ã³ñòü ðàäî ïîãîäèâ-
ñÿ â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ

С Л О В О  В Л А Д И К И  П Р О  П І С Т
ñëóõà÷³â, ÿê³ áóëè íàä³ñëàí³ íà
àäðåñó ïåðåäà÷³. Òåìà ïðîãðàìè
– ÷àñ ×îòèðèäåñÿòíèö³ ÷åðåç
ïðèçìó ë³òóðã³÷íî-îáðÿäîâî¿
ïðàêòèêè.

Âèñîêîïðåîñâÿùåííèé Âëàäè-
êà ²ãîð, ÿê ³ñòèííî äîáðèé
ïàñòèð, â ïðÿìîìó åô³ð³ ãîëîñèâ
ñëîâà Áîæî¿ ³ñòèíè. Â³í ðîçïîâ³â
ïðî ïðàâäèâå çíà÷åííÿ, ÿêå
áàçóºòüñÿ íà çðå÷åíí³ âëàñíîãî
«ÿ» çàðàäè Ãîñïîäà ³ ªâàíãåë³¿.
«Âåëèêèé ï³ñò îçíà÷àº íå ò³ëüêè
â³äðå÷åííÿ ó ¿æ³ ÷è ïåâíèõ
çåìñüêèõ áëàã, à öå òàêîæ
íàãîäà ïåðåãëÿíóòè ñâîº äóõîâ-
íå æèòòÿ: ÿê ÿ áîðþñü ç ãð³õîì ³
÷è äîêëàäàþ ÿ çóñèëü äëÿ òîãî,
ùîá âèêîð³íèòè ãð³õè ç ñåðöÿ» –

В Л А Д И К А  С П О Д І В А Є Т Ь С Я  Н А  С П І В П Р А Ц Ю
Íà çàê³í÷åííÿ âèáîð÷î¿ êàìïà-

í³¿ â Óêðà¿í³ Âèñîêîïðåîñâÿùåí-
íèé Âëàäèêà ²ãîð (Âîçüíÿê),
Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé, ïîâ³-
äîìèâ, ùî äî íüîãî íå íàäõî-
äèëî æîäíèõ ïîâ³äîìëåíü ùîäî
ó÷àñò³ ñâÿùåíèê³â Àðõèºïàðõ³¿ ó
âèáîð÷èõ ïåðåãîíàõ. «Öå ñâ³ä-
÷èòü ïðî ïåâíèé äóõîâíèé ð³âåíü
ñâÿùåíèê³â, à íàéâàæëèâ³øå –
ïðî ¿õí³é ïîñëóõ öåðêîâí³é âëàä³,
– ðîçïîâ³äàº Âëàäèêà. – Äåÿê³
ñâÿùåíèêè ïðîñèëè ó ìåíå
äîçâîëó, ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó
âèáîðàõ, àëå ÿ çàáîðîíèâ, òîìó

ùî áóëî îäíîçíà÷íå ð³øåííÿ
Ñèíîäó».

Ïðî ñïîä³âàííÿ â³ä íîâî¿ âëàäè
Âëàäèêà ñêàçàâ: «Î÷³êóþ íàñàì-
ïåðåä ìóäðî¿ ñï³âïðàö³. Òàêîæ
íàä³þñÿ, ùî âëàäà ñïðèÿòèìå
äîáðèì ïî÷èíàííÿì Öåðêâè.
Íàïðèêëàä, áóäå ëåãøå îòðè-
ìàòè çåìëþ ï³ä áóä³âíèöòâî
öåðêâè. ×è îñü ÿñêðàâèé ïðèê-
ëàä: ïðè ïàðàô³¿ Âîëîäèìèðà òà
Îëüãè ïëàíóâàëè ñïîðóäèòè
ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê, à âëàäà
äî öüîãî íå ïðèñëóõàëàñÿ.

Êð³ì òîãî, ùèðî áàæàþ, ùîá

ðîçâ’ÿçàëàñÿ ñïðàâà Ë³öåþ ³ì.
Êëèìåíò³ÿ Øåïòèöüêîãî, ÿêèì
îï³êóþòüñÿ îòö³-ñàëåç³ÿíè. Ñïî-
ä³âàþñÿ, ùî íîâà âëàäà ïî-
ñïðèÿº, ùîá öåé çàêëàä áóâ
ïåðåäàíèé ¿ì ó âëàñí³ñòü, ùîá
ö³ ëþäè ïî÷óâàëèñÿ âïåâíåíî ³
ðîçâèâàëè ñâî¿ ³äå¿. Öåé çàêëàä
äàº âèñîêèé îñâ³òí³é ð³âåíü, à
íàñàìïåðåä – ëþäñüêå òà õðèñ-
òèÿíñüêå âèõîâàííÿ. Êîæíà
îñîáà, âèõîâàíà ó äîáð³é øêîë³,
ïðèíîñèòü êîðèñòü âñüîìó ñóñ-
ï³ëüñòâó».

î. Îëåã ÏÀÍ×ÈÍßÊ

ВШАНУВАЛИ АВТОРА ГИМНУ УКРАЇНИ

Ç íàãîäè 191-¿ ð³÷íèö³ â³ä Äíÿ
íàðîäæåííÿ àâòîðà ìóçèêè Ã³ìíó
Óêðà¿íè îòöÿ-êîìïîçèòîðà
Ìèõàéëà Âåðáèöüêîãî òà ïåðøî¿
ð³÷íèö³ â³äêðèòòÿ éîãî ïàíòåîíó
â³äáóâñÿ ïàëîìíèöüêèé ïîõ³ä äî
êàïëèö³-ïàíòåîíó ó ñåë³ Ìëèíàõ

ó Ïîëüù³. Äëÿ ó÷àñò³ â óðî-
÷èñòîñòÿõ ç Óêðà¿íè â³äáóëà
äåëåãàö³ÿ ó ñêëàä³ áëèçüêî 200
ïàëîìíèê³â, äî êîòðî¿ ñåðåä
³íøèõ íàëåæàëè: ñâÿùåíèêè,
î÷îëþâàí³ ïðîòîïðåñâ³òåðîì
ßâîð³âñüêèì î. Â. Ãàâðèëåíêîì,
ãîëîâà Ëüâ³âñüêî¿ ÎÄÀ Ïåòðî
Îë³éíèê, â. î. ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëüâîâà Çåíîâ³é Ñ³ðèê, ãîëîâà
ßâîð³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñò-
ðàö³¿ Ðîñòèñëàâ Íîâîæåíåöü,
ãîëîâà ßâîð³âñüêî¿ ðàéðàäè ²âàí
Êàðïà, ãîëîâà òîâàðèñòâà «Íàä-
ñÿííÿ» Âîëîäèìèð Ñåðåäà òà
õîðîâà êàïåëà «Äóäàðèê» ç³
Ëüâîâà. Ðîçïî÷àâñÿ öåé çàõ³ä
ïàíàõèäîþ, ÿêó, ï³ä ñï³â âèõî-
âàíö³â Ëüâ³âñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³-
íàð³¿, â³äñëóæèëè î. Áîãäàí
Ñòåïàí, ì³ñöåâèé ïàðîõ, î.
Áîãäàí Ïðàõ, ðåêòîð Ëüâ³âñüêî¿
äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ òà î. Âîëî-
äèìèð Ãàâðèëåíêî. Â³äòàê äî
ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ î. Áîãäàí

Ñòåïàí, ÿêèé ðîçïîâ³â, ùî æèòòÿ
î. Ìèõàéëà Âåðáèöüêîãî áóëî
íåëåãêèì, ³ êîëè ó íüîãî áóëè
ðàä³ñí³ õâèëèíè – â³í ïèñàâ
ïðåêðàñíó âåñåëó ìóçèêó, ÿêà
çàõîïëþâàëà äóøó, à êîëè áóëè
íåïðèºìí³ ìîìåíòè ó æèòò³
êîìïîçèòîðà, òî â³í ïèñàâ ñóìíó.

«Ö³êàâî â³äçíà÷èòè, – ðîç-
ïîâ³äàº î. Âîëîäèìèð, – ùî
óêðà¿íö³ ç³ ñõîäó Óêðà¿íè ïðè-
âåçëè äâà êóù³ êàëèíè, ÿê³
íàâåñí³ áóäóòü ïîñàäæåí³ íà
ìîãèë³ êîìïîçèòîðà, ÿê çíàê
ºäíîñò³ Ñõ³äíî¿ òà Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè». Êð³ì òîãî â³äáóëàñÿ
äèñêóñ³ÿ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè
óêðà¿íñüêîãî òà ïîëüñüêîãî
íàðîä³â.

Íà çàâåðøåííÿ ñâÿòà áóëè
âèêîíàí³ ã³ìíè Óêðà¿íè òà Ïîëüù³
ó âèêîíàíí³ õîðó ³ì. Ìèõàéëà
Âåðáèöüêîãî.

Âëàñíà ³íôîðìàö³ÿ

Н О В Е  Ж И Т Т Я  В Р Я Т О В А Н И Х  С К А Р Б І В
Ó Õðåñòîïîêë³ííó íåä³ëþ â

Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ â³äáóëîñÿ
â³äêðèòòÿ âèñòàâêè «Ñòðàñò³
Õðèñòîâ³». Öå çá³ðêà òâîð³â
ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà ÕVII-XX
còîë³òòÿ ³ç êîëåêö³¿ «Ñòóä³îí»
ìîíàõ³â ñòóä³éñüêîãî óñòàâó.

Ðîçïî÷àâñÿ öåé çàõ³ä âèñòóïîì
ï. ²âàíà Ãðå÷êà, ãîëîâè êëóáó
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ó
ñâîºìó âèñòóï³ ï. ²âàí â³äçíà÷èâ
«çàâçÿòòÿ òà íàïîëåãëèâ³ñòü, à
îäíî÷àñíî áåçêîðèñëèâ³ñòü
³ºðîìîíàõà Ñåâàñòüÿíà ó òîìó,
ùî òàê³ óí³êàëüí³ òâîðè ïîâåð-
òàþòüñÿ ³ç çàáóòòÿ».

Êð³ì òîãî ñëîâî ìàëè ï. Ìàð³ÿ
Ãåëåòîâè÷, ï. Ðîìàí Âàñèëèê,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñàêðàëüíîãî
ìèñòåöòâà Ëüâ³âñüêî¿ àêàäåì³¿
ìèñòåöòâ, ï. Àíäð³é Ñàëþê,
ïðåçèäåíò ôîíäó çáåðåæåííÿ
³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè Ëüâîâà òà

ï. Âàñèëü Îòêîâè÷, êàíäèäàò
ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ëàóðåàò
Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì.
Ò. Øåâ÷åíêà.

Ï³ñëÿ öèõ âèñòóï³â ñëîâî ìàâ
êóðàòîð âèñòàâêè ³ºðîìîíàõ
Ñåâàñòüÿí Äìèòðóõ, ãîëîâà
Êîì³ñ³¿ ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà
Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿. Â³í
ðîçïîâ³â ïðî ³ñòîð³¿ äåÿêèõ ³êîí,
òà ÿê âîíè ïîòðàïèëè íà âèñòàâ-
êó. Ç áîëåì îòåöü ïîâ³äîìèâ ïðî
òå, ÿê çáåð³ãàëèñÿ ö³ òâîðè
ìèñòåöòâà: «Íà îäí³é ³ç ³êîí
ñòîÿâ öåìåíò, ³íøó ÿ çíàéøîâ ó
êðîïèâ³ á³ëÿ äçâ³íèö³... Êîæíà ³ç
öèõ ³êîí ìàº ïîä³áíó ³ñòîð³þ». Íà
çàâåðøåííÿ î. Ñåâàñòüÿí ïîäÿ-
êóâàâ óñ³ì òèì, õòî ñâîºþ ïðà-
öåþ ñïðè÷èíèâñÿ äî «âîñêðå-
ñ³ííÿ» öèõ ³êîí, à òàêîæ ³ òèì,
õòî íàäàâàâ ìàòåð³àëüíó ï³ä-
òðèìêó.

Ñë³ä òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî íà
ïî÷àòêó òà âê³íö³ óðî÷èñòî¿
÷àñòèíè ïðèñóòí³ ìàëè íàãîäó
ïîñëóõàòè äóõîâí³ òâîðè ó âèêî-
íàíí³ õîðó ëüâ³âñüêîãî õðàìó
Ñâÿòîãî àðõèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà
«Áëàãîâ³ñò». Â³äòàê óñ³ ïðèñóòí³
ìàëè çìîãó îãëÿäàòè âèñòàâêó òà
íàñîëîäæóâàòèñÿ öèìè óí³êàëü-
íèìè òâîðàìè ñàêðàëüíîãî
ìèñòåöòâà.

î. Îëåã ÏÀÍ×ÈÍßÊ

(Ìåä³à öåíòð ËÄÑ)

ö³ ñëîâà Âèñîêîïðåîñâÿùåííîãî
Âëàäèêè â ïîâíîò³ ðîçêðèâàþòü
óñþ òåìó ðàä³îïåðåäà÷³.
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ßêùî ïîäèâèìîñÿ íà åòèìîëîã³þ öèõ
ïîíÿòü, òî ïîáà÷èìî, ùî ñïåêóëÿö³ÿ
ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà
«speculatto», ùî îçíà÷àº âèñòåæóâàííÿ,
âèäèâëÿííÿ, çàñíîâàíèé íà ÷îìó íå áóäü
ðîçðàõóíîê, çàäóì, ñïðÿìîâàíèé íà
âèêîðèñòàííÿ ÷îãî-íåáóäü ó êîðèñëèâèõ
ö³ëÿõ, à ôàðñ – â³ä ôðàíöóçüêîãî «farce»
– êîìåä³ÿ ÷è âîäåâ³ëü ãðóáóâàòîãî çì³ñòó,
áëàçí³âñüêà âèò³âêà, ãðóáèé æàðò; ùîñü
ëèöåì³ðíå, öèí³÷íå ³ áðåõëèâå. Âëàñíå,
òàêå â³ä÷óòòÿ çàëèøàº â äóø³ õðèñòèÿíèíà
áðîøóðêà ï³äãîðåöüêèõ «íîâîìó÷åíèê³â ³
³ñïîâ³äíèê³â» ï³ä íàçâîþ «Ãîëãîòà  ÓÃÊÖ.
1946-2006».

Ñóìí³ ³ òðàã³÷í³ ïîä³¿ ïñåâäîñîáîðó 1946
ðîêó äëÿ ïðåïîäîáíèõ îòö³â – öå ëèøå
òëî, ôîí ³ ïðèâ³ä ðåàë³çóâàòè ãîëîâíó
äóìêó ñâîº¿ áðîøóðè. Ïðî öå âîíè
â³äêðèòî ãîâîðÿòü íà ïî÷àòêó ³ â ê³íö³:
«Ãîëîâíà äóìêà ö³ëî¿ áðîøóðè òàêà: ìè,
â³ðóþ÷³ ÓÃÊÖ, ìàºìî ïðàâî íà ñâîº
³ñíóâàííÿ ³ ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü. Êîíêðåò-
íèì êðîêîì ïðàâäèâîãî ïîêàÿííÿ º òå,
ùîá ïåðåñòàòè íàçèâàòè íàñ, â³ðíèõ
ÓÃÊÖ, â Ë³òóð´³¿ ïðàâîñëàâíèìè. Öÿ
ôîðìóëÿö³ÿ íå º íåâèííîþ; çà íåþ
ñêîíöåíòðîâàíèé äóõ çðàäè, ÿêèé áóâ ³
çà ïñåâäîñîáîðîì 8.03.1946 ð.».

Ìàí³ïóëÿö³ÿ ñâ³äîì³ñòþ ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá ñôîðìóâàòè äóìêó â ïîòð³áíîìó
íàïðÿìêó. Äëÿ öüîãî âïðîâàäæóþòüñÿ
ñëîâà, ÿê³ ñóïåðå÷àòü î÷åâèäíîñò³ ³
çäîðîâîìó ãëóçäó. ßêùî ëþäèíà ñïðèé-
íÿëà òâåðäæåííÿ, íàâ³òü àáñîëþòíî àá-
ñóðäíå, éîãî âæå ìàéæå íåìîæëèâî
âèòèñíóòè ëîã³êîþ ³ àð´óìåíòàìè, áî ìàº
âëàñòèâ³ñòü «çàñòðÿãàòè» â ìîçêó. Öåé
ïðèõîâàíèé âïëèâ ñïèðàºòüñÿ íà «íåÿâíå
çíàííÿ», ÿêèì âîëîä³º àäðåñàò, íà
çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè ó ñâ³äîìîñò³
îáðàçè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ïî÷óòòÿ, äóìêè
é ïîâåä³íêó. Çîñåðåäèâøè óâàãó íà
âàæëèâîìó îá’ºêò³, ëþäèíà â³äñ³þº,
óñóâàº äðóãîðÿäíó ³íôîðìàö³þ. Íàâ³òü ï³ä
÷àñ ÷èòàííÿ òåêñòó ëþäèíà çàâæäè
âèä³ëÿº â íüîìó ê³ëüêà öåíòð³â ³íòåðåñó,
íà ÿêèõ ³ çîñåðåäæóº óâàãó, à ïîðîæíå÷³
çàïîâíþº «ïàêóâàëüíèì ìàòåð³àëîì»,
ÿêèé “ïðîá³ãàº” ïåðåä î÷èìà, ùîá  çà-
ïàì’ÿòàëà ÿêóñü äóìêó, ìåòàôîðó,
ôîðìóëó. Â³äáóâàºòüñÿ çâóæåííÿ ñâ³äî-
ìîñò³ – ìàéæå óñÿ óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ
íà äàíèõ «ïðîáëåìàõ» ÿê îñíîâ³ ïîâíîòè.
Íåìàº ñóìí³âó, ùî ê³íåöü ñâ³òó íåìè-
íó÷èé, àëå ÷è â³í áóäå òîä³, êîëè éîãî
÷åêàºìî, ³ ÷è òàêèì, ÿê ìè éîãî ñîá³
óÿâëÿºìî? ² «êîëè çàõèòàþòüñÿ îñíîâè
çåìë³, òî çâ³äêè ïðèéäå ïîò³õà ²çðà¿ëÿ?»
Öÿ áðîøóðà íàìàãàºòüñÿ íàñ ïåðåêîíàòè
– ç Ï³äã³ðåöü, ³ á³ëüøå í³çâ³äêè.

 Ìîëèòâà òà ïîêàÿííÿ ó âñ³õ ÷àñàõ
ëþäñüêî¿ ³ñòîð³¿,  â òîìó ÷èñë³ é á³áë³éíî¿,
áóëè çàñîáàìè â³äâåðíåííÿ Áîæîãî ãí³âó
– «÷èí³òü ïîêàÿííÿ ³ ëþá³òüñÿ». Òàê, öå
ïðàâäà. «Óêðà¿íö³ ìàþòü ñòàòèñÿ Õðèñòî-
âèìè àïîñòîëàìè äëÿ ðîñ³éñüêîãî íàðî-
äó...», – àëå õ³áà âñå òå, ùî ðîáèëà ³
ðîáèòü òåïåð íàøà Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-
Êàòîëèöüêà Öåðêâà, íå º ñïðÿìîâàíå äî
îñÿãíåííÿ  òàêîæ ³ ö³º¿ ö³ë³, ïðî ÿêó
ïðîñèëà ìîëèòèñÿ Ïðåñâÿòà Áîãîðî-
äèöÿ? Ùîá áóòè àïîñòîëîì ç’ºäèíåííÿ,
íåîáõ³äíèì º îñîáèñòå íàâåðíåííÿ, áî
«³íàêøå òåáå Áîã íå ìîæå âèêîðèñòàòè
äëÿ ïðàö³ çà ñïàñ³ííÿ äóø òà ñâ³òó!». Öå
òàêîæ íåçàïåðå÷íèé ôàêò, àëå õòî ìàº
íàâåðíóòèñÿ – ³íø³, à Âè, ìàáóòü, âæå íå
ïîòðåáóºòå íàâåðíåííÿ ³ ïîêàÿííÿ?
(Ïîð.: 1 ²â. 1, 8-10).

Äóìàþ, ùî Ñâÿò³øèé Îòåöü ïàì’ÿòàº ³
çíàº ïðî öþ ñóìíó ïîä³þ, 60-ó ð³÷íèöþ
ÿêî¿ ìè îáõîäèìî ³ç ñìóòêîì òà ìîëèò-
âîþ çà ðîçñòð³ëÿíèõ, çíèùåíèõ ³ çàñóä-
æåíèõ íàøèõ ºïèñêîï³â òà ñâÿùåíèê³â,
ìîíàõ³â ³ ìîíàõèíü òà âñ³õ íàøèõ áðàò³â ³
ñåñòåð, – õî÷ áè é òîìó, ùî ìè ïðî íå¿
çãàäóºìî, ³ íå òðåáà éîìó ïðî öå
íàãàäóâàòè. Çâè÷àéíî, ùî ö³ëü öüîãî
íàãàäóâàííÿ º çîâñ³ì ³íøà.

ßêùî òîä³ æîäåí ç íàøèõ ºïèñêîï³â íå
ïîáîÿâñÿ ìóê ³ ñìåðò³ çà Õðèñòà, â³ðó òà
Öåðêâó, òî ÷îìó ñüîãîäí³øí³ ¿õí³ íàñë³ä-
íèêè íà ïàñòèðñüêèõ ïðåñòîëàõ ÓÃÊÖ
ìàëè á áóòè çðàäíèêàìè? ×è, ìîæå,
òåïåð áóäåìî øóêàòè «çðàäíèê³â ç
öåðêîâíèõ êðóã³â», ùîá çá³ëüøèòè äóõ
ïîêàÿííÿ ³ ëþáîâ³?

Íåìàº ñóìí³âó, ùî âñ³ ö³ òåðï³ííÿ áóëè
ïåðåíåñåí³ çà Õðèñòîâó â³ðó ³ çà «â³ðí³ñòü
âèäèìîìó íàì³ñíèêó ñâ. Ïåòðà» ³ áóëè
ðåçóëüòàòîì «âíóòð³øíüî¿ çðàäè òà
ïñåâäîñîáîðó», àëå ö³êàâî, êîìó ³ç
ñó÷àñíèê³â, ÿê³ íå ìàþòü äî öüîãî
ïñåâäîñîáîðó æîäíîãî â³äíîøåííÿ, âè
õî÷åòå ïðèïèñàòè  öþ ïîä³þ, ïðîâîäÿ÷è
àíàëîã³þ äî ñó÷àñíîñò³?

Íàìàãàþ÷èñü ïîì³ñòèòè Ðèì ³ â³äíî-
øåííÿ äî Ðèìó â «ïðîêðóñòîâå ëîæå»
ñâîº¿ «ïðàâåäíîñò³», Âè â³äñ³êàºòå âñå,
ùî ïåðåâèùóº öå ëîæå, ³ íàòÿãóºòå òå,
ùî çàìàëå, ùîá ³ç òàêèì æå óñï³õîì
â³äñ³êòè âñå òå, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
âàøî¿ ïðàâåäíîñò³.

Ðèì ñêàçàâ – ³ ñïðàâà çàâåðøåíà, àëå
êîëè òåïåð³øí³é Ïàïà Ðèìñüêèé Âåíå-
äèêò ÕV² âèð³øèòü ñïðàâó íå  ó Âàøó
êîðèñòü, òî ³ Â³í, ìàáóòü, áóäå ïðè-
÷èñëåíèé äî çðàäíèê³â òà ðîçïèíàòåë³â
ÓÃÊÖ,  – ÿê ³ ¿¿ ³ºðàðõ³ÿ òà äóõîâåíñòâî,
ÿêå ñïðèÿº òîìó, ùî «ïàðàë³çóþ÷èì
äóõîì ñâ³òó òà çàõ³äíèì ë³áåðàë³çìîì,
çàòóìàíåííÿì íàøî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³

áëîêóâàííÿì æèâî¿ ì³ñ³¿ ö³ëåñïðÿìîâàíî
ñòâîðþºòüñÿ äóõîâíà êðèçà».

ßêùî çãàäàíî Âàìè ìîñêâîô³ëüñòâî, òî
ñë³ä çãàäàòè, ùî ³ íà Ñîáîð³ ÓÃÊÖ â 1943
ðîö³ áóëà ï³äíÿòà öÿ ïðîáëåìà – â äåêðåò³
«Ïðî  ºäí³ñòü», äå ïîë³òè÷íå ìîñêâî-
ô³ëüñòâî íàçâàíî íàö³îíàëüíîþ âèðàç-
êîþ ³ òàºìíèöåþ, êîëè «âçàºìíî ëàÿëèñÿ,
çàêèäàëè ñîá³ âçàºìíî çðàäó, à í³êîìó é
íà ãàäêó íå ïðèéøëî ñïèòàòè, ÿê³ ïðè÷èíè
çàñòàâëÿþòü ïðîòèâíèê³â òàê äóìàòè, ÿê
äóìàþòü… ×îìó êîæíå íåïîðîçóì³ííÿ
ì³æ óêðà¿íöÿìè, ÿêå, ÿê çäàºòüñÿ, ìîæíà
á ëåãêî óñóíóòè, ïåðåõîäèòü òàê ÷àñòî â
õðîí³÷íèé ñòàí àíòàãîí³çì³â, ñïîð³â, ÿêèì
íåìà ê³íöÿ?! À ç îáîõ ñòîð³í ìîæå áóòè
íàéë³ïøà âîëÿ ³ ïàòð³îòèçì..», ÿêîìó
çàâæäè áðàêóº ñàìîêðèòèêè. «Ìè ì³ðèìî
ïàòð³îòèçì, íå ðîçóìîì, à ñåðöåì. Éîãî
òåìïåðàòóðà çàñòóïàº â íàøèõ î÷àõ óñ³
³íø³ ïðèêìåòè. Öå âñå ñïðè÷èíþº, ùî íàä
ñâî¿ì ïàòð³îòèçìîì ãàëè÷àíè ìàëî
çàñòàíîâëÿþòüñÿ ³ íå ìàþòü íàãîäè
â³äíîñèòèñÿ äî íüîãî êðèòè÷íî... Ëþäè,
äëÿ ÿêèõ ÷åðåç ê³ëüêà ïîêîë³íü âñ³ ñïðàâè
Áàòüê³âùèíè îáåðòàëèñÿ äîâêîëà çà´ó-
ì³íêà, ïðèâèêëè äî ÿêî¿ñü ò³ñíîòè, ÿêà íå
äàº ¿ì ïðàâèëüíî ñóäèòè ïðî äóæå øèðîê³
âèäíîêðóãè... Ïðèñòðàñò³ º ïðè÷èíîþ
áàãàòüîõ ãð³õ³â, òîìó é ïðèðîäíî ÿâëÿ-
þòüñÿ âîíè ïðè÷èíîþ âñÿêî¿ ñâàðí³ ³
ðîç’ºäíàííÿ».

Ìîæëèâî, ñåðäå÷í³ ïðèñòðàñò³ ³ öåé
«çà´óì³íîê» òà áðàê ñàìîêðèòèêè çàâà-
æàþòü ³ Âàì ìîëèòèñÿ òà ñëóæèòè Áîãîâ³

íà òîìó ì³ñö³, äå Â³í Âàñ ïîêëèêàâ ³ êëè÷å,
êîëè Âè ïðèéìàëè îá³ò ïîñëóõó...

Âè ãîâîðèòå ïðî «ôàëüøèâó â³ç³þ
îá’ºäíàííÿ ç ïðàâîñëàâíèìè â ºäèíîìó
Êè¿âñüêîìó Ïàòð³àðõàò³», – àëå êîëè
îá’ºäíàííÿ íå ñòàíåòüñÿ ³ ìè íå áóäåìî
çà öå ìîëèòèñÿ òà êîëè íå ï³äí³ìåòüñÿ
íà êè¿âñüêèõ êðó÷àõ Êè¿âñüêà Öåðêâà ó
ñîïðè÷àñò³ ç Ðèìîì (öå ñîïðè÷àñòÿ º
îñíîâîþ ìàéáóòíüîãî îá’ºäíàííÿ, í³÷îãî
íå ãóáëÿ÷è ³ç ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³), òî ÿêèì
÷èíîì óêðà¿íö³ çìîæóòü ñòàòè àïîñòî-
ëàìè äëÿ ðîñ³éñüêîãî íàðîäó, ÿê ïðî öå
ãîâîðèëà Áîãîðîäèöÿ?

Ñàìå â äóñ³ «á³áë³éíîãî çàêëèêó
íàâåðíåííÿ ³ ïîêàÿííÿ» ³ «çà öþ â³ðí³ñòü
(Ïåòðîâ³ íàøèõ ÷àñ³â – ñë. àâ.) ðàçîì ç
³íøèìè ìè ãîòîâ³ æåðòâóâàòè ³ ñâîº
æèòòÿ». Öå ñàìå ãîòîâ³ çðîáèòè ³ ìîíàõè-
ðåäåìïòîðèñòè, òîä³øí³ ³ òåïåð³øí³, êîòð³
«íàçèâàëè çàëèøîê êàòàêîìáíî¿ Öåðêâè
³ ¿¿ â³ðíèõ ùå â ÷àñè ï³äï³ëëÿ ïðàâî-
ñëàâíèìè». ² íå ò³ëüêè âîíè öå ðîáèëè,
àëå ³ ñòóäèòè òà æîíàòå äóõîâåíñòâî, ùî
çà ñâîãî ïàñòèðÿ ìàëî ïàòð³àðõà Éîñèôà
Ñë³ïîãî, ºïèñêîïà Âåëè÷êîâñüêîãî òà
ìèòðîïîëèòà Ñòåðíþêà.

Áë. ï. Ñâÿò³øèé Îòåöü ²âàí Ïàâëî ²²
÷àñòî ïîâòîðþâàâ ñëîâà ñâ. ²ãíàò³ÿ
Àíò³îõ³éñüêîãî: «Ìè – ïðàâîñëàâí³ ïî â³ð³,
à ïî ëþáîâ³ – êàòîëèêè». ² ÷è ñïðàâä³ º
öå áîëþ÷îþ ãàíüáîþ äëÿ áàãàòüîõ, «ùîá
íàñ óñ³õ ãðåêî-êàòîëèê³â íàçèâàòè
ïðàâîñëàâíèìè»?

«Ïîñòàâìî ñîá³ ñüîãîäí³ ïèòàííÿ: ùî
ñòàëîñÿ á, ÿêáè òîä³ äåõòî ç ºïèñêîï³â,
íàïðèêëàä, Âåðõîâíèé Àðõèºïèñêîï,

íàñòóïíèê À. Øåïòèöüêîãî ìèòðîïîëèò
É. Ñë³ïèé âèð³øèâ, ùî äîáðîâ³ëüíî
ïåðåéäå äî Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè? Ùî
ñòàëîñÿ á, ÿêáè íàïèñàâ ïàñòèðñüêèé
ëèñò ³ â íüîìó ï³ä ïîñëóõîì çîáîâ’ÿçàâ
óñ³õ ãðåêî-êàòîëèê³â, ùîá ðàçîì ç íèì
ââ³éøëè äî ºäíîñò³ ç Ïðàâîñëàâíîþ
Öåðêâîþ?» Òàêîãî ëèñòà, çâè÷àéíî,
ìèòðîïîëèò É. Ñë³ïèé íå ì³ã íàïèñàòè ³
íå íàïèñàâ áè í³êîëè íà ñâ³ò³. Àëå â³í
íàïèñàâ ³íøîãî ëèñòà, â ÿêîìó çàñóäæó-
âàâ ïîä³þ Ëüâ³âñüêîãî ïñåâäîñîáîðó
1946 ðîêó, ÿê íàñèëüíèöüêó ë³êâ³äàö³þ
ÓÃÊÖ, ÿêà òåïåð ïåðåáóâàº ó ï³äï³ëë³, à
êîìóí³ñòè÷íà âëàäà ÿê íå ñòàðàëàñÿ, òàê
³  íå çìîãëà  ¿¿  ö³ëêîâèòî çíèùèòè. ² ñàìå
äî ö³º¿ Öåðêâè – ãíàíî¿ ³ ïåðåñë³äóâàíî¿
– ²ñïîâ³äíèê â³ðè çâåðòàº ñâîº ñëîâî,
âêàçóþ÷è íà íåîáõ³äí³ñòü ë³òóð´³÷íîãî
âæèâàííÿ âèñëîâó «³ âñ³õ âàñ, ïðàâîñëàâ-
íèõ õðèñòèÿí»:

«Ïðàâîñëàâíèé – öå òîé õðèñòèÿíèí,
ùî ïðàâî, íàëåæíî ñëàâèòü Áîãà, à
òàêèìè º ò³ëüêè óñ³ õðèñòèÿíè Êàòîëèöü-
êî¿ Öåðêâè, ³ õòî ïîçà íåþ ïðèñâîþº ñîá³
öþ íàçâó ³ òâåðäèòü, ùî â³í – ïðàâîñëàâ-
íèé, ïîñòóïàº íåñïðàâåäëèâî ³ íåïðàâî.
Áî îäèíîêî ïðàâäèâîþ Õðèñòîâîþ â³ðîþ
º êàòîëèöüêà, à êîæíà ³íøà ïîçà íåþ º
àáî íåïîâíà, ÿê Ñõ³äíÿ íåç’ºäèíåíà
Öåðêâà, àáî çîâñ³ì ëîæíà, ÿê, íàïðèêëàä,
çãðîìàäæåííÿ âñ³õ ºðåòèê³â…  Ìè íå
ìîæåìî çð³êàòèñÿ ñëîâà «ïðàâîñëàâíèé»,
áî öå íå ìàº çìèñëó. ßêùî áè â³äêàçó-
âàëèñü â³ä ñëîâà «ïðàâîñëàâíèé», òî íàø³

âîðîãè î÷åðíþâàëè á íàñ, ùî ìè ñàì³
ïðèçíàºìî, ùî ìè íåïðàâäèâî ñëàâèìî
Áîãà» (äèâ. Àðõ³â Çãðîìàäæåííÿ ñåñòåð
ìèëîñåðäÿ ñâ. Â³êåíò³ÿ. Ñïð. ¹ 3,
ðóêîïèñ, îðèã³í. Äîê. ¹ 5. 1953 ð.,
ñåðïíÿ 19, Ìàêëàêîâî, ì-êî, Êðàñíî-
ÿðñüêèé Êðàé. – Ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ
ìèòðîïîëèòà Éîñèôà Ñë³ïîãî äî äóõî-
âåíñòâà ³ â³ðíèõ «Íàøà Öåðêâà». «²
ï³çíàºòå Ïðàâäó…», 1953-1963 ðð.
«Äîêóìåíòè, ìàòåð³àëè,  ñâ³òëèíè. Ñòîð.
50-57).

Ñëîâî «ïðàâîñëàâíèé» ìàº ó öåð-
êîâíîìó æèòò³ äîâãó ³ñòîð³þ, à áîãî-
ñëîâñüêèé òåðì³í «îrthodoxos» áóâ
âæèòèé Öåðêâîþ ùå íà Í³êåéñüêîìó
ñîáîð³, ùîá â³äð³çíèòè ïðàâäèâèõ
õðèñòèÿí â³ä ºðåòèê³â, ³ ùå ðàç óðî÷èñòî
ïîòâåðäæåíèé íà Õàëêåäîíñüêîìó ñî-
áîð³.

Âè ïèøåòå: «ßêáè òåïåð³øíÿ ºðàðõ³ÿ
ñêëèêàëà Ñèíîä, ÿêèé çàáîðîíèòü
íàçèâàòè íàøèõ â³ðíèõ â Ë³òóð´³¿ ïðàâî-
ñëàâíèìè!»  «Öå íå äð³áíèöÿ, àëå
ïîâàæíà ð³÷», áî öÿ ³ºðàðõ³ÿ, ³ ìè ðàçîì
ç íåþ, ìàëè á äóæå áàãàòî ðîáîòè äî
âèìàçóâàííÿ ³ çàòèðàííÿ â íàøèõ áîãî-
ñëóæáîâèõ êíèãàõ òåêñò³â, ùî ìàþòü õî÷
áóäü-ÿêèé íàòÿê íà öå «ïîãàíå» ñëîâî,
ÿêå ìè íå ðàç ÷óºìî â Ë³òóð´³ÿõ Âàñèë³ÿ
Âåëèêîãî, ²âàíà Çîëîòîóñòîãî òà ³íøèõ
áîãîñëóæåííÿõ. Íàïðèêëàä, íàñàìïåðåä
âîíè ³ ìè ìàëè á çàòåðòè öå ñëîâî íà
Ë³òóðã³¿ ó âñåëåíñüêîìó ïîìèíàíí³
óñîïøèõ: «Çà äóø³ âñ³õ â³ä â³êà ó ïðàâî-
â³ð³¿... ³ ïîâñþäó ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí»,
à ïîò³ì – ó ñóãóá³é ºêòåí³¿: «...³ çà âñ³õ
ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí»; òå ñàìå òðåáà
áóëî á çðîáèòè íà Âåëèêîìó âõîä³ ³ç òèì
ñàìèì «ïîãàíèì» ñëîâîì, áî âîíî ³ òàì
º âïèñàíå: «...³ âñ³õ âàñ, ïðàâîñëàâíèõ
õðèñòèÿí…». À íàéãîëîâí³øå, ùî òðåáà
áè áóëî çàáîðîíèòè âæèâàòè öå ñëîâî
íà ªâõàðèñò³éíîìó êàíîí³, ùîá ³ ñâÿ-
ùåíèê³â ó ¿õ «òèõèõ» ìîëèòâàõ öå ñëîâî
íå ðàçèëî ³ âîíè íå áóëè ðîç³ðâàí³ äóõîì
³ ñåðöåì, êîëè ïðîìîâëÿþòü âãîëîñ îäíå,
à ìîëÿòüñÿ çîâñ³ì ³íøå: «../âñÿêå
ºïèñêîïñòâî ïðàâîñëàâíèõ, ùî ïðàâî
ïðàâëÿòü ñëîâî Òâîº¿ ³ñòèíè..».

Òàêîæ òðåáà äîáðå ïîïðàöþâàòè íàä
Ìîëèòâîñëîâîì ÎÎ. Âàñèë³àí, áî ÿê âîíè
ñì³þòü ñàì³ ïðîìîâëÿòè ³ ³íøèõ äî öüîãî
çìóøóâàòè: «Õðèñòå, óêð³ïè ïðàâîñëàâ’ÿì
Öåðêâó òâîþ». À íà ëèò³éíèõ ìîëèòâàõ
ìîëÿòüñÿ ³ âñ³ ³íø³, õòî êîðèñòóºòüñÿ öèì
ìîëèòâîñëîâîì  çìóøåí³ ðàçîì ç íèìè
ìîëèòèñÿ: «çà óïîêîºíÿ, ïîëåãøåííÿ,
áëàæåííó ïàì’ÿòü ³ â³äïóùåííÿ ãð³õ³â óñ³ì
ïðàâîñëàâíèì îòöÿì ³ áðàòàì íàøèì»
( ñ. 32).

Ö³êàâî ùî ðîáèòå âè, ïðåïîäîáí³ îòö³,
êîëè íà Ìàëîìó Ïîâå÷³ð’¿. çàêëèêàº
ìîëèòèñÿ ³ãóìåí ÷è ñâÿùåíèê: «Çà âñ³õ
ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí»., à âñÿ áðàò³ÿ
â³äïîâ³äàº: «Áîã íåõàé ñïàñå ³ ïîìèëóº».
(ñ. 62). ×è îïóñêàºòå öå ñëîâî, çàì³íþºòå
³íøèì, ÷è ìîæå íå ìîëèòåñÿ?

² íà ìîëåáí³ äî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
òàê ³ êîðòèòü âèìàçàòè: «Ðàäóéñÿ, ñëàâî
ïðàâîñëàâíèõ âñå÷åñíà», – à íàòîì³ñòü
äîïèñàòè: «ïðàâîâ³ðíèõ, ïðàâîâ³ðíèõ».

Òàêîæ äîáðå áóëî á çìóñèòè öåé Ñèíîä
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî ïåðåõðèùåííÿ
âñ³õ ãðåêî-êàòîëèê³â, áî âñ³ âîíè áóëè ³ º
«íåïðàâèëüíî» õðèùåí³ ³ ìèðîïîìàçàí³,
îñê³ëüêè â ìèðí³é ºêòåí³¿ ×èíó Ìèðî-
ïîìàçàííÿ ñâÿùåíèê çàêëèêàº âñ³õ
ìîëèòèñÿ, «ùîá â³í (âîíà) áóâ òâåðäèì,
³ êð³ïêèì, ³ íåïîõèòíèì ó ïðàâîñëàâí³é
â³ð³, ëþáîâ³ ³ íàä³¿...», à â ìîëèòâ³
Ìèðîïîìàçàííÿ ñâÿùåíèê ìîëèòüñÿ,
ùîá òîé, êîãî â³í îõðèñòèâ ³ ìèðî-
ïîìàçàâ, áóâ óòâåðäæåíèé ó ïðàâî-
ñëàâí³é â³ð³.

Òðåáà ï³ääàòè òàêîæ ñóìí³âó ³ êàòîëèöü-
ê³ñòü êàðäèíàëà Ìèðîñëàâà Ëþáà÷³â-
ñüêîãî, áî â ìîëèòîâíèêó «Ïðèéä³òå,
ïîêëîí³ìîñÿ», ùî âèäðóêóâàíèé çà éîãî
áëàãîñëîâåííÿì ³ ç íàãîäè éîãî ïî-
âåðíåííÿ äî ñâîãî ïðåñòîëó ó Ëüâîâ³,
êð³ì óñüîãî âèùå ñêàçàíîãî, ó òðîïàð³
ñâ. Âîëîäèìèðó íàïèñàíî, ùî Âîëîäè-
ìèð ïðèéíÿâ ïðàâîñëàâíó â³ðó, à â
òðîïàð³ â÷èòåëÿì ñëîâ’ÿíñüêèì Êèðèëó ³
Ìåòîä³þ º ñëîâà, ùîá Ãîñïîäü «óñ³
íàðîäè ñëîâ’ÿíñüê³ óòâåðäèâ ó ïðàâî-

СпекуляціяСпекуляціяСпекуляціяСпекуляціяСпекуляціяÎ÷åâèäíî, ÷èòà÷àì íàøî¿ ãàçåòè
ïîòðàïëÿëè íà î÷³ ëèñòè ï³äïèñóâàí³
òðüîìà ñâÿùåíèêàìè, êîòð³ íà ñüîãîä-
í³øí³é äåíü ïðîæèâàþòü ó Ï³äãîðåöü-
êîìó ìîíàñòèð³. Ö³ ëèñòè ìàþòü çà ìåòó
ïåðåêîíàòè íàñ ³ç Âàìè, ùî â íàø³é
Öåðêâ³ º ñóö³ëüí³ íåïîëàäêè, ùî
ºðàðõ³ÿ Öåðêâè ïîâèííà äîñëóõàòèñÿ
äî äóìêè öèõ òðüîõ ñâÿùåíèê³â, ùî,
ìîâëÿâ, ³ Ïàïà ïîâèíåí ¿õ ñëóõàòè â
ïèòàííÿõ ë³òóðã³êè òà àäì³í³ñòðóâàííÿ
òîùî. Îñòàííüîþ ïóáë³êàö³ºþ ¿õ ïåðà
ïîÿâèëàñÿ íåâåëè÷êà áðîøóðêà ï³ä
çàãîëîâêîì «Ãîëãîòà  ÓÃÊÖ. 1946-
2006». ßê ðåàêö³þ íà íàçâàíó áðîøó-
ðó, ñüîãîäí³ ïîäàºìî â³äêðèòîãî ëèñòà,
ùî éîãî àäðåñóº àâòîðàì î. Òàðàñ
ÊÐÓÏÀ×.
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ñëàâ’þ». Îòæå, òðåáà äîáðå çàêîòèòè
ðóêàâè ³ çàïàñòèñÿ ÷îðíèëîì, ùîáè
âñþäè ïîâèìàçóâàòè öå «ïîãàíå» ñëîâî.

Öåé ì³ô³÷íèé Ñèíîä ìàâ áè òàêîæ
ïîñòàâèòè ï³ä ñóìí³â êàòîëèöüê³ñòü òà
â³ðí³ñòü Ðèìñüêîìó ïðåñòîëó ³ ìèòðî-
ïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, ùî ïîñì³â
íàïèñàòè äî óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
³íòåë³´åíö³¿: «Ìè, íàçâàí³ ãðåêî-êàòîëè-
êàìè, ââàæàºìî ñåáå ñàìèõ ³ â îáðÿäîâèõ
ìîëèòâàõ íàçèâàºìî ñåáå ïðàâîñëàâ-
íèìè. Ìàºìî òó ñâ³äîì³ñòü ³ ïåâí³ñòü, ùî
í³÷îãî íå çàòðàòèëè ³ç ö³ííî¿ ïàì’ÿòêè
ìèíóâøèíè ³ í³÷îãî íå çàòðàòèëè ç
ïåðåäàííÿ ñâ. Âîëîäèìèðà».

À â «Ïðîïàãàíä³ â³äñòóïñòâà», öèòîâàí³é
âàìè, øàíîâí³ îòö³, â³í ïèøå: «Ïðàâî-
ñëàâíèé, ùî ïðèºäíóºòüñÿ äî Âñåëåí-
ñüêî¿ Öåðêâè, íå ïåðåñòàº â³ðèòè â óñ³
ïðàâäè, ÿê³ äîñ³ óâàæàâ ÿê ïðàâäè â³ðè,
íå ïåðåñòàº áóòè ïðàâîñëàâíèì, à
ïðàâîñëàâ’ÿ ñâîº äîïîâíþº ïðàâäàìè,
ÿê³ äîñ³ íå óâàæàâ, ÿê ïðàâäè â³ðè. Êîëè
êàòîëèêîâ³ ïðîïîíóþòü ïðèéíÿòè ïðàâî-
ñëàâ’ÿ, â³í ïîâèíåí ñêàçàòè, ùî íå ìîæå
ïðèéíÿòè ïðàâîñëàâ’ÿ, áî äåðæèòüñÿ
éîãî â³ä äèòèíñòâà òà é âæå â³ðèâ ³ â³ðèòü
â óñ³ ïðàâäè ñ³ìîõ ñîáîð³â. Êîëè á
æàäàëè, ùîá â³í çàïåðå÷èâ ïðàâäè
äàëüøèõ âñåëåíñüêèõ ñîáîð³â, òî ìóñ³â
áè æàäàòè, ÿêèì âñåëåíñüêèì ñîáîðîì
ò³ ïðàâäè âèêàçàí³ ÿê ºðåñ³. À öå íåìîæ-
ëèâî, áî òàêå ð³øåííÿ âèçíàâàëî á ºðå-
òèöüêîþ íå ò³ëüêè çàõ³äíþ, àëå é ñõ³äíþ
Öåðêâó. Ïðàâîñëàâíèé, ùî áàæàº ïðèºä-
íàòèñÿ äî Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè, íå ìîæå
ðîáèòè òîãî, â³äð³êàþ÷èñü Ïðàâîñëàâ’ÿ.
Â³í íå ñì³º â³äðåêòèñÿ ïðàâîñëàâ’ÿ. Ìîæå
äîïîâíèòè éîãî, î÷èñòèòè â³ä äîì³øîê
íåïðàâîñëàâíèõ ³ ºðåòèöüêèõ, àëå íå
ìîæå â³äðåêòèñÿ í³ÿêî¿ ïðàâäè ïåðøèõ
ñ³ì ñîáîð³â».

Öåé Ñèíîä ìàâ áè ïîñòàâèòè ï³ä ñóìí³â
ïðàâäèâ³ñòü ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè ïàïè Ëüâà
Âåëèêîãî òà ³íøèõ ïàï, áî ó òðîïàð³ ïàï³
Ëüâó Âåëèêîìó ñêàçàíî: «Ïðàâîñëàâ³ÿ
íàñòàâíè÷å, áëàãî÷åñò³ÿ ó÷èòåëþ, âñå-

ëåííàÿ ñâ³òèëüíè÷å», à ïðàâîñëàâíèé ìî-
ëèòâîñëîâ ãîâîðèòü ïðî ïàïó, ùî â³í º
ñòîâïîì ïðàâîñëàâ³ÿ, íàñë³äíèêîì ñâ.
Ïåòðà ³ ãîëîâîþ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
Õðèñòîâî¿, ùî çàñâ³òèâ ñâ³òëî áîãîðîçó-
ì³ííÿ âñüîìó ñòàäó, à öå ñòàäî –
õðèñòèÿíè âñüîãî ñâ³òó.

Íàø ë³òîïèñåöü çàóâàæóº, ùî ïàïà
²íîêåíò³é âèêëÿâ òèõ, õòî õóëèâ â³ðó
ïðàâîñëàâíó. Òîìó Ñèíîä ìóñèâ áè òàêîæ
ñêàçàòè ñâîº ñëîâî ùîäî êîíôåñ³éíî¿
ïðèíàëåæíîñò³ öüîãî ïàïè ³ ïðàâäèâîñò³
ë³òîïèñ³â, áî ó ñëîâ³ íåâ³äîìîãî êè¿âñü-
êîãî àâòîðà ñêàçàíî ïðî ïàïó Êëèìåíò³ÿ,
ìîù³ ÿêîãî áóëè ³ º ó âåëèê³é ïîøàí³
ñåðåä ïðàâîñëàâíèõ, íàïèñàíî: «Òîáîþ
á³ñ³â ïðîãàíÿþòü, ºðåòèê³â ïîáîðþþòü, à
ïðàâîñëàâ’ÿ ðîñòå âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå».
Ïàïà Ìàðòèí, çàñóäæóþ÷è ºðåñü ìîíî-
òåë³òèçìó, ñêàçàâ, ùî íàóêè ïðî äâ³ âîë³
º ïîáîæí³, îòö³âñüê³, ñîáîðí³ ³ º íàâ÷àí-
íÿì êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ïðàâîñëàâíèõ.

Öåé Ñèíîä ìàâ áè ðåêîìåíäóâàòè Ïàï³
ïðèñê³ïëèâ³øå ïðèäèâèòèñÿ äî ëàòèíñü-
êî¿ Ñëóæáè Áîæî¿ ³ çàáðàòè ç íå¿
ôîðìóëó, ùî ïî-óêðà¿íñüêè çâó÷èòü – «ç
óñ³ìà ïðàâîñëàâíèìè ³ êàòîëèêàìè
âñüîãî ñâ³òó».

Öåé Ñèíîä ìàâ áè òàêîæ ñêàçàòè ñâîº
ñëîâî ñòîñîâíî ïðàâèëüíîñò³ ð³øåíü
Òðèäåíñüêîãî ñîáîðó ³ ¿õ êàòîëèöüêîãî
äóõó, áî â³í çàê³í÷èâ ñâî¿ ïîñòàíîâè
òàêèìè ñëîâàìè: «Öå â³ðà Ïåòðà ³
àïîñòîë³â, öå â³ðà Îòö³â, öå â³ðà ïðàâî-
ñëàâíà».

×è ìàº êàòîëèöüêîãî äóõà ïàïà Ï³é Õ,
êîëè ãîâîðèòü ïðî «â³ðó, ùî ìè ïðèéíÿëè
â³ä àïîñòîë³â ÷åðåç ïðàâîñëàâíèõ îòö³â»?

À ùî Ñèíîä ìàº ðîáèòè ç³ ñâ. ìó÷å-
íèêîì Éîñàôàòîì, ç ëåãêî¿ ðóêè ÿêîãî
ï³ñëÿ Áåðåñòåéñüêî¿ óí³¿ âïåðøå íà
Ñëóæá³ Áîæ³é ó ñëóæåáíèêó Ìàìîíè÷³â,
âèäàíîìó ó Âèëüí³ â 1517 ðîö³ ï³ä
ðåäàêö³ºþ ñâ. Éîñàôàòà, ìè áà÷èìî
ïîìèíàííÿ íà Âåëèêîìó âõîä³: «...³ âñ³õ
âàñ, ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí», áî ó
ìîñêîâñüêèõ ³ ãðåöüêèõ ñëóæåáíèêàõ

ч и  ф а р с ?ч и  ф а р с ?ч и  ф а р с ?ч и  ф а р с ?ч и  ф а р с ? öüîãî ÷àñó íåìàº öüîãî «ïîãàíîãî»
ñëîâà, à ò³ëüêè âñ³ì íàì äîáðå çðîçóì³ëå
³ áëàãîñïðÿòëèâå: «âñ³õ âàñ...».

Ó 1887 ðîö³ Êîí´ðå´àö³ÿ ïîøèðåííÿ
â³ðè âèð³øèëà, ùî öå  «ïîãàíå» ñëîâî
«ïðàâîñëàâíèé» íàëåæèòü âïîâí³ çáåðåã-
òè. Ìàáóòü, ùî  â öüîìó ÷àñ³ â Ðèì³ ñèä³ëè
íàø³ ìîñêâîô³ëè, ³ òîìó öåé Ñèíîä ìàâ
áè âèìàãàòè â³ä ö³º¿ Êîí´ðå´àö³¿ â³äêëèêà-
òè ñâîº «øê³äëèâå» ð³øåííÿ.

ß äóìàþ, ïðåïîäîáí³ îòö³, ùî íåìàº
ñåíñó äàë³ ïðîäîâæóâàòè öåé òåàòð
àáñóðäó. Íå ïðîäîâæóéòå éîãî ³ Âè.

Â ê³íö³ ñâîº¿ áðîøóðè Âè ñòàâèòå «âî
ãëàâó óãëà» îñòàíí³é ñâ³é àð´óìåíò ùîäî
ë³òóð´³÷íîãî íåâæèâàííÿ öüîãî «ïîãàíî-
ãî» ñëîâà: íèì º «ìíåíèå  è æåëàíèå
òðóäÿùèõñÿ». Ç íàøî¿ ñóìíî¿ ³ñòîð³¿ ìè
çíàºìî, ÿê ïî «æåëàíèþ òðóäÿùèõñÿ»
çàêðèâàëèñÿ ³ íèùèëèñÿ õðàìè, ÿê öèì
«æåëàíèåì» ïðèêðèâàëè Ñòàë³í òà éîãî
ñàòðàïè íèùåííÿ ³ ïåðåñë³äóâàííÿ íàøî¿
Öåðêâè. Çíèùåííÿ «âîðîã³â íàðîäó»  ³ ¿õ
ðîäèí òàêîæ â³äáóâàëîñÿ ïî «ìíåíèþ è
æåëàíèþ òðóäÿùèõñÿ». Òàê ³ ïîíèí³
ïðàâäèâ³ ãåðî¿ Óêðà¿íè, áîðö³ çà âîëþ ³
äîëþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, íå ìàþòü â
Óêðà¿í³ íàëåæíîãî ïîøàíóâàííÿ çàâäÿêè
ñàìå öüîìó ñàìîìó «æåëàíèþ è ìíåíèþ
òðóäÿùèõñÿ», ÿêå íàçèâàº ¿õ áóðæó-
àçíèìè íàö³îíàë³ñòàìè ³ çàïðîäàíöÿìè.
Îòîæ, íå çàâæäè ãîëîñ íàðîäó º ãîëîñîì
Áîæî¿ ïðàâäè, áî âñå çàëåæèòü â³ä òîãî,
õòî ñòî¿òü çà öèì «ãîëîñîì» ³ ÷îìó
çìóøóº éîãî áóòè ñàìå òàêèì, à íå
³íøèì.

Äèâëÿ÷èñü íà ï³äïèñè ïîñëàíü, ÿê³ âè
îïðèëþäíþºòå, ñòàâëÿ÷è òèòóëè ïåðåä
ñâî¿ìè ³ìåíàìè, âèãëÿäàº, ùî âè – ëþäè
îñâ³÷åí³, ³ òîìó íå îïóñêàéòåñü á³ëüøå
äî òàêî¿ «àð´óìåíòàö³¿».

Çâåðí³òü óâàãó , ùî Âàø ñï³âáðàò î.
Âàñèëü Äð³áíåíüêèé ×ÑÂÂ ó ñâî¿é êíèæö³
« Æèòòÿ ó ïîâíîò³» ïèøå:

«Ìîëèòâà Äîêñîëîã³ÿ – öå õðèñòèÿíñü-
êèé ñëàâåíü, ñëàâîñëîâíèé ãèìí âäÿ÷-
íîãî õðèñòèÿíñüêîãî ëþäó äî Ãîñïîäà
Áîãà çà Éîãî ïîäèâó ã³äíó ëàñêó ñïàñ³ííÿ.
Öÿ ìîëèòâà º ïåðøîðÿäíèì çðàçêîì
ïðàâèëüíîãî (â³ðíîãî) ³ñïîâ³äóâàííÿ é
ïðîñëàâëåííÿ Áîãà â Ïðåñâÿò³é Òðîéö³.
Çâ³äñè ïîõîäèòü íàøå ñòàðîäàâíº é
øàíîâàíå ñëîâî Ïðàâîñëàâ’ÿ. Òàê

ñåìàíòèêà, ÿê ³ åòèìîëîã³ÿ íå äîçâîëÿþòü
óæèâàòè ïðèêìåòíèêà, ñòâîðåíîãî ç
öüîãî ñëîâà, ïðèñòîñîâóþ÷è éîãî äî îñ³á
÷è öåðêîâíî¿ ãðîìàäè – ò³ëüêè äî Â³ðè.
Îòæå ºäèíèé ïðàâèëüíèé âèñë³â, öå:
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ Â²ÐÀ ÊÀÒÎËÈÖÜÊÎ¯
ÖÅÐÊÂÈ. ² öå ùå îäíà ðàö³ÿ ñïðàâä³
äîéìàþ÷î¿ ïîòðåáè ç’ºäíàííÿ íàøèõ
Öåðêîâ. Ó á³áë³éíîìó âèñâ³òëåíí³ Áîæà
ñëàâà (äîêñà – ïî-ãðåöüêè) – öå áîãî-
ñëîâñüêèé êîíöåïò, ùî ì³ñòèòü ó ñîá³
çàõîïëþþ÷³ é ìíîãîãðàíí³ àñïåêòè. (...)
Â ºâõàðèñò³éí³é ìîëèòâ³, Öåðêâà ï³äíî-
ñèòüñÿ äî âåðøêà ïðàâèëüíîãî õðèñòè-
ÿíñüêîãî â³ðóâàííÿ ³ íàëåæíîãî ïðîñëàâ-
ëåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Òðîéö³ – ùî é º
êëÿñè÷íèì çðàçêîì çíà÷åííÿ òåðì³íó
“ïðàâîñëàâ’ÿ”.(î. Âàñèëü Äð³áíåíüêèé
×ÑÂÂ. Ì³ñ³îíàð. 1993ð. ñ. 17- 18, 160).

Ó Öåðêâ³ çàâæäè àâòîðèòåò ñòàðîâèíè
³ ñëîâî Îòö³â òà Ñîáîð³â ìàº á³ëüøó âàãó
³ çíà÷åííÿ, àí³æ äóìêà íåóòâåðäæåíèõ ³
òèõ, ùî º âåäåí³ «ïðåëåñòþ», ÿêà âæå
áàãàòüîõ «ïðàâåäíèê³â» çàâåëà â ïåêëî.
Òîìó ïîñëóõàéìî àâòîðèòåòíîãî ñëîâà
íàøîãî ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöü-
êîãî: «Ñóïðîòè öüîãî ìè, ãðåêî-êàòîëèêè
÷è ïðàâîñëàâí³ (òàê íàçèâàºìîñÿ â
îáðÿä³) âñåëåíñüêî¿ â³ðè, ç óâàãè íà
äîáðî íàøèõ â³ðíèõ, ïðîñòÿãàºìî ðóêó
äî çãîäè âñ³ì óêðà¿íöÿì» (Àíäðåé
Øåïòèöüêèé, «Óêðà¿í³ ïîòð³áíà ðåë³´³éíà
ºäí³ñòü»).

î. Òàðàñ ÊÐÓÏÀ×

ßê ïîâ³äîìëÿº ðîñ³éñüêå à´åíòñòâî
«Ïðèìà», «ìàéñòåð ìàã³÷íîãî îðäåíó
«×åðâîíèé äðàêîí» Ä³àíà Ñåìåíóõà
çä³éñíèëà çâ³ðÿ÷³ ðèòóàëüí³ ä³¿, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ áðàëà äîíîðñüêó êðîâ ó áåçïðè-
òóëüíèõ ä³òåé».

Çàðàç Ä³àíà çíàõîäèòüñÿ â
Îäåñüêîìó ñë³ä÷îìó ³çîëÿ-
òîð³. Íà äîïèò³ âîíà çàÿ-
âèëà: «Íàâ³òü ó òþðì³ ÿ
áóäó âèêîðèñòîâóâàòè
êðîâ äëÿ ðèòóàëó â ÷åñòü
ìîãî ïîâåëèòåëÿ äèÿâî-
ëà».

Íà ïî÷àòêó 1990-õ ðî-
ê³â ã³ïíîòèçåð íà ïð³ç-
âèñüêî «Âîðîí» ñòâî-
ðèâ â Îäåñ³ ñåêòó, â
ÿêó ââ³éøëî ïîíàä
180 ïîêëîííèê³â ñà-
òàíè. Çáèðàëèñü
âîíè íà Òà¿ðîâñü-
êîìó êëàäîâèù³. Áà-
ãàò³ ëþäè ìîãëè áóòè ïðèñóò-
í³ìè íà çàõîäàõ ÷îðíîêíèæíèê³â,
çàïëàòèâøè ïîíàä 600 äîëàð³â ÑØÀ.
Ì³ë³ö³ÿ çààðåøòóâàëà ê³ëüêîõ ÷ëåí³â
ñåêòè, à ñóä ïðèñóäèâ ¿ì ð³çíîìàí³òí³
òåðì³íè ïîêàðàííÿ çà «íàíåñåííÿ
øêîäè çäîðîâ’þ ëþäåé ³ æîðñòîêå
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè». Îäíàê
êåð³âíèê ñàòàí³ñò³â «Âîðîí» âò³ê ó
×åõ³þ.

Éîãî ì³ñöå çàéíÿâ ôåëüäøåð
Àíäð³é Áàëàáàí, óäîñòîºíèé òèòóëó
«âåðõîâíèé ìàã Àíàìàð». Âèõîâàíèé
íà òâîðàõ ôðàíöóçüêîãî ì³ñòèêà
Ïàïþñà, À.Áàëàáàí ñòàâ íåàáèÿêèì
ñïåö³àë³ñòîì ³ç êàðò Òàðî. Â³í íàâ³òü
âèäàâ ñâîþ êíèãó «Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà
÷îðíî¿ ìàã³¿». Â 2002 ðîö³ öåé

В ОДЕСІ «ПРАВИТЬ БАЛ» САТАНА
«âåðõîâíèé ìàã» ³ ñòâîðèâ çãàäàíó
âæå îðãàí³çàö³þ «×åðâîíèé äðàêîí».
Îô³ö³éíî âîíà áóëà çàðåºñòðîâàíà
ÿê «îá’ºäíàííÿ äëÿ çàõèñòó ïðàâ
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â».

×ëåíñòâî «×îðíîãî äðàêîíà» ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç ïîíàä 500 îñ³á. Ñàì Àíäð³é

Áàëàáàí ÷èòàº ëåêö³¿ ³ç ÷îðíî¿
ìàã³¿. ¯õ óæå ïðîñëóõàëî

áëèçüêî òèñÿ÷³
ëþäåé.

Êîæåí ³ç
íèõ çàïëàòèâ «ëå-
êòîðó» äåñü áëèçüêî òðüîõ
òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Áàëàáàí
íàâ÷àº êë³ºíò³â «íàâîäèòè
ïîð÷ó» íà âîðîã³â, ïåðåäáà÷àòè
ìàéáóòíº ³ ïðèìàíþâàòè æ³íîê.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîá³òíèê³â Êè¿â-
ñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Îäåñè,
ëåêö³¿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñåêñó-
àëüíèìè îðã³ÿìè (õî÷à ñàì Àíäð³é
Áàëàáàí öå çàïåðå÷óº).

Íèí³ éîãî êðàù³ ó÷í³ ñàìîñò³éíî
çä³éñíþþòü ðèòóàëè ÷îðíî¿ ìàã³¿.
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó «×åðâîíîãî
äðàêîíà», âîíè ïåðå÷èñëþþòü ó

ñï³ëüíó êàñó 40 â³äñîòê³â ñâîãî
ïðèáóòêó. Ì³ë³ö³ÿ æ ðîáèòü âèãëÿä,
í³áè ðîçøóêóº «àôåðèñòà Áàëàáàíà»,
ÿêèé óæå äàº êîíñóëüòàö³¿ ïîâàæí³é
á³çíåñ-ô³ðì³.

Çàãàëîì â Óêðà¿í³ ä³º äåñü áëèçüêî
190 äð³áíèõ ñàòàíèíñüêèõ ãðóï, â ÿê³
âõîäèòü ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ñëóã
äèÿâîëà. «×åðâîíèé äðà-
êîí» çàéìàº
ñåðåä

í è õ
ï ð î â ³ ä í å

ì³ñöå. Êàðíèé êîäåêñ,
íà æàëü, íå ïåðåäáà÷àº ïîêà-

ðàííÿ çà ïîøèðåííÿ ÷îðíî¿ ìàã³¿.
Òîìó ïðàâîîõîðîíö³ çìóøåí³ ïðîíè-
êàòè â ì³ñòè÷í³ îðãàí³çàö³¿, àáè òàêèì
÷èíîì çäîáóòè ôàêòè êðèì³íàëüíèõ
ä³ÿíü.

Ó ÷åðâí³ 2005 ðîêó ì³ë³ö³ÿ çàòðè-
ìàëà 30-ð³÷íó Ä³àíó Ñåìåíóõó. Òðè÷³

«Îñï³âóéìî òîãî, õòî çà íàñ äîáðî-
â³ëüíî ðîçï’ÿâñÿ, âèòåðï³â ñòðàñò³ ³ áóâ
ïîõîâàíèé òà âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ,
ïðîìîâëÿþ÷è äî íüîãî: Õðèñòå, óêð³ïè
ïðàâîñëàâ’ÿì Öåðêâó òâîþ ³ âòèõîìèð
íàøå æèòòÿ, áî òè ëàñêàâèé ³ ÷îëîâ³êî-
ëþáíèé.»

(Ìîëèòâîñëîâ. Âèäàâíèöòâî ÎÎ.
Âàñèë³àí. Ðèì 1990ð. ñ. 186. ãë. 1.
Ñòèõèðè íà «Ãîñïîäè âçèâàþ ÿ»)

íà òèæäåíü âîíà ïðèâîäèëà ó ñâîþ
êâàðòèðó ï’ÿòüîõ áåçïðèòóëüíèê³â ó
â³ö³ â³ä 12 äî 16 ðîê³â. Ä³àíà ïðèãî-
ùàëà ìàëîë³òí³õ âèíîì è äàâàëà
íþõàòè êëåé, ï³ñëÿ ÷îãî ðîáèëà
ëåçîì íàäð³çè íà ¿õí³õ ðóêàõ. «Ëþäñü-
ê à êðîâ – öå íîñ³é ñàòàíèíñüêî¿

åíåðã³¿», – ñòâåðäæóº Ñåìåíóõà.
Ó ãðóäí³ 2005 ðîêó Ìàëèí³âñüêèé
ðàéñóä Îäåñè ïðèñóäèâ ¿é äâà
ðîêè óìîâíî, ïðèéíÿâøè äî
â³äîìà, ùî âîíà º ³íâàë³äîì
äðóãî¿ ãðóïè.

Òà ³ ï³ñëÿ âèíåñåííÿ âèðîêó
æ³íêà ïðîäîâæóâàëà ð³çàòè
ä³òÿì ðóêè. Çà äàíèìè
ñë³äñòâà, â³ä æîðñòîêîñò³
ïîòåðï³ëî äâàäöÿòü íå-
ïîâíîë³òí³õ. Îäíàê Ä³àíó,
ÿê ³ ðàí³øå, ïðèòÿãëè äî
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ ëèøå çà «íå-
çàêîííå óòðèìàííÿ
ì³ñöü äëÿ âæèâàííÿ
îäóðìàíþþ÷èõ çàñî-
á³â». À çà ¿¿ ñëîâàìè,
âîíà ëèøå ãîäóâàëà
é ë³êóâàëà ä³òåé,

âèòÿãóâàëà ¿õ ³ç áðóäíèõ
ï³äâàë³â, äîçâîëÿëà ¿ì íî÷óâàòè ó
ñâî¿é êâàðòèð³, îôîðìëåí³é ó ñåðåä-
íüîâ³÷íîìó ñòèë³. Òèì íå ìåíø, íà
ðóêàõ ìàëîë³òí³õ áóëè çàô³êñîâàí³
÷èñëåíí³ ïîð³çè, â êâàðòèð³ çíàéäåí³
ïàêåòè ç êëåºì, à ñàì³ ä³òè äàþòü
çâèíóâà÷óâàëüí³ ïîêàçè ïðîòè ìàé-
ñòðà ìàã³÷íîãî îðäåíó.

“Çàâòðà”
www.cripo.com.ua

Ç ðîñ³éñüêî¿ ïåðåêëàâ òà
óïîðÿäêóâàâ Ñâÿòîñëàâ ÑÌÓÊ
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НАСНАСНАСНАСНАС

 “Злими” Церква вважає книги і листи, які
несуть у собі єресь, тобто науку, яка
заперечує Святе Письмо і науку Церкви;
книги, зміст яких є аморальним; книги, які
звіщають твердження, котрі суперечать
Божим заповідям; книги й часописи, що
пропаґують нечисті гріхи, жорстокість,
пропаґують ідеї, які противляться
християнській моралі.

“ÇÀÁÎÐÎÍÅÍ²“ÇÀÁÎÐÎÍÅÍ²“ÇÀÁÎÐÎÍÅÍ²“ÇÀÁÎÐÎÍÅÍ²“ÇÀÁÎÐÎÍÅÍ²
×ÀÑÈ”,×ÀÑÈ”,×ÀÑÈ”,×ÀÑÈ”,×ÀÑÈ”,

ÇË² ÊÍÈÃÈÇË² ÊÍÈÃÈÇË² ÊÍÈÃÈÇË² ÊÍÈÃÈÇË² ÊÍÈÃÈ
² ËÈÑÒÈ...² ËÈÑÒÈ...² ËÈÑÒÈ...² ËÈÑÒÈ...² ËÈÑÒÈ...

î. Áîãäàí ÃÍÀÒÈÑÜÊÎ,
ïàðîõ öåðêâè ñâ. Þð³ÿ,

ì. ßâîð³â

Забороненими часами є пости, час
загальниці від Різдва до Богоявлення і
тиждень по Великодніх святах. В ці часи,
ми, християни, повинні більше й ревніше
займатись спасінням наших душ, а не
веселитись. Святе Письмо говорить:
“Усьому – час&пора, і на все – слушна
хвилина під небом: …час плакати й час
сміятись, час сумувати й час танцювати”
(Проп.3,1&40).

“Заборонені часи” призначені на приго&
тування до великих подій з життя Ісуса
Христа, Богородиці Діви і святих. Кожен
свідомий християнин переживає протягом
церковного року духовно і в образах всі ці
події, що відбулись задля нашого спасіння.

Сумним знаком нашого часу є справляти
гучні забави у “заборонені часи”. Наслідком
цього став моральний занепад, зубожіння
душ, безбожність і новітнє поганство
охрищених душ. Все це звіщає сумний
майбутній час. Бо до наших часів
відносяться слова Господні: “Їли, пили,
женилися, віддавались аж до дня, коли Ной
увійшов у ковчег, і прийшов потоп і вигубив
всіх” (Лк.17,27).
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«Ï³äâ³â î÷³ äî íåáà ³ áëàãîñëî-
âèâ...», – ãîâîðèòü ºâàíãåëèñò.
Ìîëèòâà – îò ùî ïåðåäóâàëî ö³é
áëàãîäàòí³é òðàïåç³! ² â íàñ º öåé
äîáðèé, îñâÿ÷åíèé ïðèêëàäîì
²ñóñà Õðèñòà, õðèñòèÿíñüêèé
çâè÷àé – ïåðåä ¿äîþ çâåðòàòèñÿ
ç ìîëèòâîþ äî Áîãà.

Óñå, ùî ìè ¿ìî, – öå æåðòâà
ëþáîâ³ Áîæî¿ äî íàñ, ëþäåé.
×åðåç ¿æó âñÿ ïðèðîäà ³ àíãåëè
ñëóæàòü ëþäèí³. Òîìó ïåðåä
¿äîþ ïîòð³áíî ïîìîëèòèñÿ.

Óÿâ³ìî ñîá³, ùî ó íàñ º ð³÷,
ïîäàðîâàíà íàøèì áðàòîì,
áàòüêîì, ìàò³ð’þ, ñåñòðîþ. ßê âè
ïîâîäèòåñÿ ç ö³ºþ ð³÷÷þ? Êîëè
ïîáà÷èòå ¿¿ ÷è â³çüìåòåñü êî-
ðèñòóâàòèñü íåþ, òî íåîäì³ííî
çãàäàºòå òîãî, õòî ïîäàðóâàâ ¿¿,
³ ÿêùî öÿ ëþäèíà æèâà, òî
ïîáàæàºòå ¿é äîáðîãî çäîðîâ’ÿ;
ÿêùî æ ïîìåðëà – Öàðñòâà
Íåáåñíîãî. Òàê ³ â öüîìó âè-
ïàäêó: ùî òàêå ¿æà? ̄ æà – öå äàð
Îòöÿ Íåáåñíîãî, ùî ïîäàº íàì
êîæíîãî äíÿ ïî Ñâî¿é ìèëîñò³.
ßê æå, ñ³äàþ÷è çà ñò³ë, íå
ïîäÿêóâàòè Éîìó çà öåé äàð? Ìè
ïîâèíí³ âèçíàâàòè ñâîþ çàëåæ-
í³ñòü â³ä Áîãà, êàæó÷è, ùîá
áëàãîñëîâèâ íàñ âæèâàòè öåé
äàð äîáðîòè íà Éîãî ñëàâó ³ ç
êîðèñòþ äëÿ íàñ.

À ùî ðîáëÿòü ò³, ÿê³ íå õî÷óòü
ìîëèòèñÿ ïåðåä ¿äîþ ³ ïî ¿ä³?
Öèì âîíè íå õî÷óòü âèçíàòè
ñåáå çàëåæíèìè â³ä Áîãà; âîíè
ñîá³, ñâî¿ì ñèëàì ïðèïèñóþòü
òå, ùî ìàþòü, ³ â òàêèé ñïîñ³á
ìîâáè â³äí³ìàþòü ó Áîãà òå, ùî
íàñïðàâä³ ïîõîäèòü â³ä Íüîãî, à
òèì ñàìèì ñòàþòü ãîðäèìè,
íåâäÿ÷íèìè. À ãîðä³ñòü ³ íåâ-
äÿ÷í³ñòü º òÿæêèìè ãð³õàìè. ² â
öèõ ãð³õàõ âèíí³ ò³, ÿê³ íå ìî-
ëÿòüñÿ ïåðåä ¿äîþ.

 Àëå ÷è ä³éñíî â³ä Áîãà äàºòüñÿ
íàì ¿æà? Ïðàöÿ õë³áîðîáà í³êîëè
íå óâ³í÷àëàñü áè óñï³õîì, ÿêáè
Ãîñïîäü íå ïîñëàâ äîù ³ ñîíÿ÷íå
òåïëî. Õë³áîðîá íå ì³ã áè ïðà-
öþâàòè, ÿêáè Ãîñïîäü íå äàâ
éîìó ñèëè äî ïðàö³. Õâîðèé
÷îëîâ³ê õ³áà çäàòíèé äî ÷îãî-
íåáóäü? ² ìè ç âàìè õ³áà á ìàëè
êîëèñü ùî-íåáóäü, ÿêáè Â³í íå
äàâ íàì ñèë ò³ëåñíèõ ³ äóøåâ-
íèõ?

¯æó ìè âæèâàºìî äëÿ ï³äêð³ï-

ëåííÿ ñèë, äëÿ ï³äòðèìêè ò³ëåñ-
íîãî æèòòÿ, àëå ÷è çàâæäè
äîñÿãàºòüñÿ öÿ ìåòà? Çàì³ñòü
êîðèñò³ â³ä ¿æ³ ÷è íå âèõîäèòü
³íîä³ øêîäà? Çàì³ñòü çäîðîâ’ÿ ÷è
íå ïðèíîñèòü âîíà ³íîä³ õâîðîáó,
íàâ³òü ñìåðòü? Áóâàº íåð³äêî –
ñ³äàþòü çà ñò³ë çäîðîâèìè, à
âèõîäÿòü õâîðèìè. Òîìó, ïðèñòó-
ïàþ÷è äî ¿äè, íåîáõ³äíî ï³ä-
íåñòè ìîëèòâó äî Áîãà, ùîá íà
êîðèñòü, à íå íà øêîäó íàøîìó
ò³ëó ïîñëóæèëà öÿ ¿æà, ùîá äóõ

íàø áóâ âåñåëèé ï³ñëÿ ¿æ³, à ò³ëî
– ì³öíå é áàäüîðå. Õòî ìîëèòüñÿ
íå ìàøèíàëüíî, íå àáèÿê, à ç
óâàãîþ é áëàãîãîâ³ííÿì, òîé ïðè
ïîì³ðíîìó âæèâàíí³ ¿æ³ îäåðæóº
áàæàíå. Òàêà ëþäèíà ÷åðåç
ìîëèòâó ïðîñèòü áëàãîñëîâåííÿ
íà ñâîþ ¿æó, à òîìó ¿ñòü ¿¿ ç
êîðèñòþ äëÿ ñâîãî çäîðîâ’ÿ.

Ïðè ìîëèòâ³ íàâ³òü íåâèøóêàíà
ñòðàâà ñòàº ïðèºìí³øîþ

Íåïîäàë³ê â³ä Êîíñòàíòèíî-
ïîëÿ â ãëèáîê³é áåçìîâíîñò³ æèâ
ñâÿòèé ïóñòåëüíèê. Óñ³ ïî÷èòàëè
öüîãî ïóñòåëüíèêà, ³ áàãàòî õòî
â³äâ³äóâàâ éîãî.

Îäîãî ðàçó â îäÿç³ ïðîñòîãî
âî¿íà ïðèéøîâ äî öüîãî ñòàðöÿ
ðèìñüêèé ³ìïåðàòîð. Ïðè ðîç-
ìîâ³ ã³ñòü, ùî ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ
âèñÿ÷èé íà ñò³í³ êîøèê ³ç ñóõèì
õë³áîì. Éîìó çàõîò³ëîñÿ ç’¿ñòè
öüîãî õë³áà. Ñòàðåöü çðàä³â,
ïðèí³ñ äåðåâ’ÿíå ãîðíÿòêî ç
âîäîþ, ïîêëàâ òóäè ñóõèé õë³á ³,
ïîìîëèâøèñü, ñ³â çà òðàïåçó. Ïî
çàê³í÷åíí³ ñòàðåöü ïðèí³ñ ñâ³æî¿
âîäè é ïîäàâ ãîñòåâ³. ² ëèøå
ï³ñëÿ òðàïåçè ã³ñòü â³äêðèâñÿ,
õòî â³í, ³ ïîò³ì ñêàçàâ:

– Îò ÿ é íàðîäèâñÿ öàðåì, ³
òåïåð öàðþþ, àëå í³êîëè íå ¿â
õë³áà, íå ïèâ âîäè ç òàêîþ
ïðèºìí³ñòþ, ÿê íèí³ ¿â ³ ïèâ ó
òåáå. ßê ñîëîäêà ìåí³ òâîÿ ¿æà!

– Ìè, ÷åíö³, ïðèéìàºìî ¿æó
ñâîþ ç ìîëèòâîþ é áëàãîñëî-
âåííÿì, òîìó áóâàº òàê ñîëîäêî.
À ó âàøèõ áóäèíêàõ ï’þòü ³ ¿äÿòü
áåç ìîëèòâè, ³ç øóìîì ³ ìàðíî-
ñë³â’ÿì, à òîìó áàãàò³ é ðîçê³øí³
òðàïåçè áóâàþòü ó âàñ íåñìà÷í³
– ¿ì áðàêóº áëàãîñëîâåííÿ, ùî

ò³øèòü, Ãîñïîäà, – â³äïîâ³â
ñòàðåöü.

×àñòî ìè õâîð³ºìî ÷åðåç òå,
ùî íå ìîëèìîñÿ çà òðàïåçîþ,
íå ïðèçèâàºìî Áîæå áëàãî-
ñëîâåííÿ íà ¿æó. Ðàí³øå ðîáèëè
ç ìîëèòâîþ íà óñòàõ âñå: îðàëè
– ìîëèëèñÿ, ñ³ÿëè – ìîëèëèñÿ,
çáèðàëè âðîæàé – ìîëèëèñÿ.
Çàðàç ìè íå çíàºìî, ÿê³ ëþäè
ïðèãîòóâàëè òå, ùî ìè ¿ìî. Àäæå
÷àñòî áóâàº, ùî ¿æà ïðèãîòîâ-
ëåíà ç ïîãàíèìè ñëîâàìè, ëàé-
êîþ, ïðîêëÿòòÿìè. Òîìó îáîâ’ÿç-
êîâî ïîòð³áíî îêðîïëÿòè òðà-
ïåçó Éîðäàíñüêîþ âîäîþ, ³
ëèøå ïîò³ì ìîæíà ¿ñòè òå, ùî
ïðèãîòîâëåíî.

Ö³ äóìêè ùå á³ëüø àêòóàëüí³ â
íàø³ äí³, êîëè, ç îäíîãî áîêó, ìè
ïî÷èíàºìî óñå á³ëüøå óñâ³äîì-
ëþâàòè íåîáõ³äí³ñòü â³äðîä-
æåííÿ òðàäèö³é, à ç ³íøîãî áîêó
– ó ñóñï³ëüñòâ³ çðîñëà ä³ÿ äå-
ìîí³÷íèõ ñèë.

Ç ðîñ³éñüêî¿ ïåðåêëàâ ³
îïðàöþâàâ

î. Òàðàñ ÊÐÓÏÀ×

Звичай молитися перед їдою², âçÿâøè ï’ÿòü õë³á³â ³ äâ³
ðèáè, ï³äâ³â î÷³ äî íåáà,
áëàãîñëîâèâ ³, ïåðåëîìèâøè, äàâ
õë³á ó÷íÿì...

(Ìò.14,19)

Îäíîãî ðàçó ðîçïîâ³äàëè íàì:
ó òþðì³ áóëî òðè ñåñòðè, ¿õ äóæå
ïåðåñë³äóâàëè çà òå, ùî âîíè
ìîëèëèñÿ. ² íàñòàâíèê, ùî íàä
íèìè áóâ, ãð³çíî âèìàãàâ, ùîá
âîíè âæå ïåðåñòàëè, ùîá íå
ìîëèëèñÿ. À ùå ¿ì íàêàçóâàëè
çðåêòèñÿ ñâîº¿ â³ðè. Òà ñåñòðè
ïîñòàíîâèëè: òàêîãî íå áóäå! ²
âçÿëè ¿õ ïî îäí³é â îêðåìó
ê³ìíàòó, òðèìàëè òàì ïî ê³ëüêà
äí³â. À âîíè òàêè í³ – ñâîãî
òðèìàëèñÿ. Òîä³ âçÿëèñÿ äî
çàëÿêóâàíü: «Áóäå ìîðîç 60
ãðàäóñ³â, âèéäåòå íà ìîðîç ³ òàì
ïîçàìåðçàºòå».

Îäíîãî ðàçó ñïðàâä³ áóëî 60
ãðàäóñ³â ìîðîçó. Âîºíí³ áóëè
ïîâáèðàí³ â êîæóõè, â âàëÿíêè,
øàïêè ìàëè. À ¿õ ïîâåëè áîñèõ,
ó ñîðî÷êàõ, íà ïëîùó. À ³íøèì

подвижники«Позамерзаєте!»
òþðåìíèêàì íàêàçàëè âèéòè
ïîäèâèòèñÿ, ÿê ò³ ìîíàøêè
áóäóòü çàìåðçàòè. Âñ³ òþ-
ðåìíèêè ïîâèõîäèëè äèâèòèñÿ.
² ñîáàêè êîëî íèõ áóëè, òðè
ñîáàêè.

Âîíè êàçàëè, ùî çà ï³âãîäèíè
ìîíàõèí³ ïîçàìåðçàþòü... À ò³
ïîêëÿêàëè é ïî÷àëè ìîëèòèñÿ,
âåðâèöþ â³äìîâëÿòè. Âñ³ òðîº
ñåñòåð...

Ï³âãîäèíè ìèíóëî, à âîíè íå
çàìåðçàþòü: ñòîÿòü íàâêîë³øêàõ
³ âãîëîñ ìîëÿòüñÿ – âñ³ òðîº...
Òîä³ âèïóñòèëè íà íèõ òèõ ñîáàê,
àáè ¿õ ðîçòåðçàëè. Ñîáàêè á³øëè
äóæå øâèäêî, àëå, ïðèá³ãøè
ñåñòåð, ïîêëàëèñÿ íà ñí³ã ³
õâîñòàìè ïî÷àëè áèòè ïî ñí³ãó. ²
í³÷îãî ¿ì íå çðîáèëè çëîãî, ëèø
ëàñòèëèñÿ êîëî òèõ ñåñòåð.

Óñ³ ïåðåêîíàëèñü, ùî ñîáàêè
í³÷îãî ïîãàíîãî ¿ì íå ðîáëÿòü.
Òîä³ óñ³ ò³ òþðåìíèêè ïî÷àëè
ñï³âàòè «Òåáå, Áîãà, õâàëèì». À
âæå ÿê çàñï³âàëè òþðåìíèêè, òî
íàãëÿäà÷³ íàêàçàëè ñåñòðàì:
«²ä³òü ó ñâîþ êàìåðó». Âîíè
ï³øëè, ³ ¿ì óæå á³ëüøå íå
ïåðåøêîäæàëè; òàì âîíè âæå
ìîëèëèñÿ ç ëþäüìè, ñê³ëüêè
õîò³ëè.

Ìàð³ÿ Áàøèíñüêà (ñ.Ìàðê³ÿ
ÑÑÍÄÌ) íàðîäèëàñÿ 1917 ðîêó
â ñåë³ Ãóòèñüêî íà Æîâê³âùèí³.

Ñïîãàä
ñ. Ìàð³¿ ÁÀØÈÍÑÜÊÎ¯

(ñ. Ìàðê³ÿ, ÑÑÍÄÌ)
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(Продовження, початок у попередніх числах)

Сестра Андрея запитала: «Хто там?» Відповів
чоловічий голос: «Открой!» Тоді ми ще сильніше
позакривалися. Телефон вже був відтятий. Почали
пиляти гаки в віконницях. В хаті ми мали сокиру, я
зі страху вчепилася за неї, а с. Андрея мусила
положитися – так нею кидало. До ранку так і не
розпилили гаків і пішли. Було їх двоє.

Рано пішла с. Андрея до начальника і все роз&
казала. Він прийшов, подивився на сліди пило&
вання і прислав сина з рушницею, щоб ночував із
сестрами. Так ми у страхах добули в тій хаті шість
місяців до кінця 1955 року.

1956 рік1956 рік1956 рік1956 рік1956 рік
Різдвяні свята перебули ми в бараку спокійно,

ніхто нас не тривожив. Начальник цеху звільнив
нас від роботи на три дні свят – мимо того, що його
викликало начальство. Він говорив, що йому
наказала його мати, аби в свята сестри не пра&
цювали, тому він нас і відпустив – план і так
виповняють. Сестри дійсно ніколи у великі свята
не працювали. Він приходив і казав: «У вас –
праздник, потихоньку идите домой», – і ми йшли
та молились і дякували за опіку і поміч Божу у
далекім Забайкаллі.

Пані Віра приходила на Свят&вечір з діточками і
мужем, гарно колядувала. Так відбули Новий рік і
свято Богоявлення. Спокійно ходили на роботу. С.
Андрея хворіла, то вже менше ходила, але і в бараку
сама не могла лишатися, – то коли могла, виходила.

Одного разу приходить Ігуменов і каже: «Можу
вас відпустити, як інвалідів, але потрібні відповідні
документи. Спершу можна на Карпенючку – може,
ви тим займетесь, бо жінка стара, не дасть собі
ради».

Минув місяць часу, виробили потрібні справки,
опісля комісували, комендант видав дозвіл на виїзд,
і Карпенючку відіслали до Коломиї.

Після її від’їзду комендант знову прийшов, як він
казав, порадитись з нами: «На мою думку, треба
скорше робити документи для Говдан і Бойдуй, бо
як ви спершу виїдете, то вони двоє не дадуть собі
ради, а всіх чотирьох разом я не можу відпустити».

Після тої розмови с. Андрея розпочала старання
о виїзд, а що не мала здоров’я, то мусила зовсім
звільнитись з роботи і зайнялась виключно тією
справою. В травні 1956 року с. Андрея мала вже від
лікарів відповідні справки, в червні комендант
видав дозвіл, і в липні сестри могли їхати. Та сестри
ніяк не хотіли самі їхати, а хотіли чекати на с.
Андрею і на мене. Однак комендант на це не
годився і пригрозив сестрам, що коли не поїдуть,
то другим він документів не видасть і будемо тут
всі сидіти. З трудом сестри то зрозуміли і пого&
дились виїхати. С. Андрея і я залишились самі в
бараку.

Через місяць після виїзду сестер прийшов комен&
дант і почав говорити с. Андреї, що він дуже
сумнівається, чи видадуть для Марцінковської
потрібні документи. С. Андрея розказала йому, яку
важку я перебула операцію – мусять видати! «То
добре, готуйте все, що потрібно, поки тепло, бо
взимі важко вам буде їхати, а я зроблю все, що від
мене залежить», – сказав комендант. Однак все
тягнулося ще довгих три місяці. С. Андрея мусила
ще кілька раз їздити в Киру. Собака не лишався,
сторожив с. Андрею в дорозі.

Одного вечора приходить до нас лікар і каже: «Чи
ви знаєте, що на вас нападали минулої ночі?» Ми ж
нічого не знали і не чули, щоб хтось до нас
добирався. І він нам розповів, як до нього вчора
вночі, 25 липня, над рано привезли хворого з
розбитою головою, скривавленими руками і
переломом ноги. «Розпитую хворого, хто його так
побив, – розказував лікар. – А він і каже: «Ніхто мене
не бив. Я хотів дістатися до монашок і задумав лізти
комином. Та, видно, потрапив не до тої кімнати.
Там був ремонт і піч була розвалена, я звисока впав
і так ото потовкся. Вже вдруге не вдається мені
монашок пограбувати. Таки справді їх Бог береже.
Не буду їх більше чіпати і десятому закажу».

«Як він упав, ваш сусід якраз ішов зі зміни, –
розповідав далі лікар, – почув стогін і підійшов, бо
просили: «Поможіть!» Той нападник вже виповз із
кімнати, але сам іти не міг і просив того чоловіка,
Тимощука Володимира, щоб його запровадив до
лікарні. Зовсім не міг рухатися, тому Тимощук узяв
тачку, якою возять руду, і завіз його до лікарні».

(Ïðîäîâæåííÿ ó íàñòóïíîìó ÷èñë³)

Ïëàêñîþ ÷è, ÿê òî ùå â íàñ, â
Ãàëè÷èí³, íàçèâàþòü, ́ åìçîþ, Ñè-
ìîí Ïåòðî, çâ³ñíî, íå áóâ. Â³í áóâ
â³äâàæíèì, êàæó÷è ñëîâàìè ²ñóñà
Íàâèíà, «ìóæí³ì ³ âåëüìè õîðîá-
ðèì» (²ñ. Íàâ. 1, 7). Â³í áåç
ðîçäóì³â â³äâàæèâñÿ âèñòóïèòè
ïðîòè ÷èñëåííî¿ îçáðîºíî¿ þðáè,
êîëè-òî «Þäà, îòæå, óçÿâøè â³ää³ë
â³éñüêà ³ ñëóã ïåðâîñâÿùåíèê³â òà
ôàðèñå¿â, ïðèáóâ òóäè ç ë³õòà-
ðÿìè, ñìîëîñêèïàìè òà çáðîºþ.
[...] Òîä³ Ñèìîí Ïåòðî, ÿêèé ìàâ
ìå÷ ïðè ñîá³, äîáóâ éîãî ³, âäà-
ðèâøè ñëóãó ïåðâîñâÿùåíèêà,
â³äòÿâ ó íüîãî ïðàâå âóõî» (²â. 18,
310).

²  âñå æ, ÿê áà÷èìî, Ïåòðî
«çàïëàêàâ ã³ðêî». Òàê â³í ïëàêàâ,
ÿê êàæå Ïåðåäàííÿ, àæ äî ê³íöÿ
ñâîãî æèòòÿ. Ïëàêàâ òàê, ùî
ïîòîêè éîãî ñë³ç âèáîðîçíèëè íà
Ïåòðîâîìó îáëè÷÷³ äâà ð³â÷àêè.

Ïåòðî ïëàêàâ, áî
ìàâ ÷îãî ïëàêàòè.
Ïëàêàâ íå ò³ëüêè ÷åðåç
òå, ùî «çãàäàâ ñëîâî,
ùî ²ñóñ ñêàçàâ áóâ:
«Ðàí³øå, í³æ ï³âåíü
çàñï³âàº, òè òðè÷³
â³äðå÷åøñÿ â³ä Ìåíå»,
à é ÷åðåç óñâ³-
äîìëåííÿ âèêëèêàíîãî
öèì â³÷íîãî òðàã³÷íîãî
íàñë³äêó, ïðî ùî îá’ÿ-
âèâ Ñïàñèòåëü: «Õòî æ
Ìåíå çðå÷åòüñÿ ïåðåä
ëþäüìè, òîãî ³ ß çðå-
÷óñü ïåðåä Îòöåì
Ìî¿ì Íåáåñíèì» (Ìò.
10, 33); «Êàæó âàì:
«Êîæåí, õòî âèçíàº
Ìåíå ïåðåä ëþäüìè, ³
Ñèí ×îëîâ³÷èé âèçíàº
éîãî ïåðåä àíãåëàìè
Áîæèìè. Õòî æ Ìåíå
çðå÷åòüñÿ ïåðåä ëþäüìè, òîãî ³ ß
çðå÷óñÿ ïåðåä àíãåëàìè Áîæèìè»
(Ëê. 12, 89).

Ï³ñëÿ òðèðàçîâîãî â³äðå÷åííÿ
Ïåòðî, óñâ³äîìèâøè æàõ ñêîºíîãî,
íàâåðíóâñÿ ³ ïëàêàâ â ðîçêàÿíí³,
áëàãàþ÷è â Ãîñïîäà ïðîùåííÿ.
Ñêð³ïëþâàëà æ éîãî Õðèñòîâà
íàñòàíîâà: «Ñèìîíå, Ñèìîíå! Îñü
ñàòàíà õîò³â ïðîñ³ÿòè âàñ, ÿê
ïøåíèöþ, òà ß ìîëèâñÿ çà òåáå,
ùîá â³ðà òâîÿ íå îñëàáëà, ³ òè,
êîëè íàâåðíåøñÿ, óòâåðäæóé òâî¿õ
áðàò³â» (Ëê. 22, 3132). Ïðè öüîìó,
ÿê áà÷èìî, Õðèñòîñ çàçäàëåã³äü
ïðîâ³ñòèâ óïàäîê Ïåòðà.

Ïðÿìå ÷è íåïðÿìå çðå÷åííÿ
Õðèñòà-Áîãà ñòÿãóº íà çðàäëèâöÿ
â³÷íó êàðó, ïåðåä ÷èì ³ çàñòåð³ã
Ñïàñèòåëü, îñâ³äîìëþþ÷è: «Íå
êîæíèé, õòî äî Ìåíå êàæå: «Ãîñ-
ïîäè, Ãîñïîäè!» – ââ ³éäå â
Öàðñòâî Íåáåñíå, àëå òîé, õòî
÷èíèòü âîëþ Îòöÿ Ìîãî, ùî íà
íåá³. Áàãàòî Ìåí³ òîãî äíÿ ñêà-
æóòü: «Ãîñïîäè, Ãîñïîäè! Õ³áà ìè
íå Òâî¿ì ³ì’ÿì ïðîðîêóâàëè? Õ³áà
íå Òâî¿ì ³ì’ÿì á³ñ³â âèãàíÿëè? Õ³áà
íå Òâî¿ì ³ì’ÿì ÷èñëåíí³ ÷óäà
òâîðèëè?» ²  òîä³  ß ¿ì ñêàæó
ïðèëþäíî ó â³÷³: «ß âàñ íå çíàâ
í³êîëè! Â³ä³éä³òü â³ä Ìåíå, âè, ùî
÷èíèòå áåççàêîííÿ» (Ìò. 7, 21-23).

Íèí³ ìè º ñâ³äêàìè, ÿê ñâî¿ì
áóíòîì ïðîòè Âñåëåíñüêî¿ Õðèñ-
òîâî¿ Öåðêâè îêðåì³ ³í³ö³àòîðè
â³äðå÷åííÿ â ³ä Õðèñòà-Áîãà
ñòàðàþòüñÿ ïîâîë³êòè çà ñîáîþ ³
÷èñëåííèõ ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â – çà
ïðèêëàäîì ñàòàíè, ÿêèé çâîë³ê çà
ñîáîþ â ïåêåëüíó áåçîäíþ òðå-
òèíó àíãåë³â.  Äèÿâîë æå, ÿê
çíàºìî, ñêàðàíèé íå ëèøåíü
â³÷íèì ïåêåëüíèì âîãíåì, àëå é

â³÷íèì çàñë³ïëåííÿì ðîçóìó.
Ïîä³áíå ñïîñòåð³ãàºìî ³ â ïîâå-
ä³íö³ çáóíòîâàíèõ ïðîòè Õðèñòà-
Áîãà òà Éîãî Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè,
àäæå ¿õí³ ä³¿ íå ìîæíà íàçâàòè
³íàêøå, ÿê îñàòàí³ííÿ. Òàê³ çáóí-
òîâàí³, ÿê ïðàâèëî, óæå íå ìîæóòü
íàâåðíóòèñÿ, àäæå, ÿê íàâ÷àº
ñâÿòèé àïîñòîë, «òèõ, ÿê³ ðàç áóëè
ïðîñâ³òèëèñü, ÿê³ ñêóøòóâàëè
íåáåñíîãî äàðó ³ ñòàëè ó÷àñ-
íèêàìè Ñâÿòîãî Äóõà, ÿê³ ñêóø-
òóâàëè äîáðîãî Áîæîãî ñëîâà ³
ñèë ìàéáóòíüîãî â³êó òà é â³äïàëè,
– òèõ íåìîæëèâî çíîâ îíîâëþâàòè
äî ïîêàÿííÿ, – òèõ, ÿê³ çíîâó ó ñîá³
ðîçïèíàþòü Ñèíà Áîæîãî ³ ïðè-
ëþäíî çíåâàæàþòü» (ªâð. 6, 46).

Öå àïîñòîëüñüêå íàïîóìëåííÿ
áàçóºòüñÿ íà ñòðàøíîìó Õðèñòî-
âîìó îá’ÿâëåíí³: «Óñÿêèé ãð³õ,
óñÿêà õóëà ïðîñòèòüñÿ ëþäÿì; àëå
õóëà íà Äóõà íå ïðîñòèòüñÿ. ² êîëè
õòî ñêàæå ñëîâî ïðîòè Ñèíà
×îëîâ³÷îãî, ïðîñòèòüñÿ éîìó.
Êîëè æ õòî ñêàæå ïðîòè Ñâÿòîãî
Äóõà, éîìó íå ïðîñòèòüñÿ í³ íà
öüîìó ñâ³ò³, í³ íà òîìó» (Ìò. 12,
3132).

Çáóíòîâàíèé ïðîòè Âñåëåíñüêî¿
Öåðêâè Àð³é ðîáèâ ñïðîáè íàâåð-
íóòèñü, àëå òàê ³ íå íàâåðíóâñÿ äî

ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè. Çáóíòîâàíèé
ïðîòè Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè í³ìåöü-
êèé êîðîëü Ãåíð³õ IV òàêîæ
ðîçêàþâàâñÿ, îäíàê òàê ³  íå
ðîçêàÿâñÿ. ²  òàêèõ ïðèêëàä³â
ìîæíà ïðèâåñòè ÷èìàëî. Çáóíòî-
âàí³ ïðîòè Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè
í³áè äåñü òàì ñîá³ ³ «êàþòüñÿ»
ïåðåä òàêèìè æ, ÿê ³ âîíè, àëå öÿ
òðàã³êîìåä³ÿ á³ëüøå ïîäîáàº äî
«ðîçêàÿííÿ» Þäè, ÿêèé òàêîæ
«êàÿâñÿ» – àëå íå ïåðåä Õðèñòîì-
Áîãîì, ÿê Ïåòðî, à ïåðåä äóøî-
ãóáàìè, ÿê íàïèñàíî: «Òîä³ Þäà,
ùî çðàäèâ Éîãî, ïîáà÷èâøè, ùî
Éîãî çàñóäèëè, ðîçêàÿâñÿ é
âåðíóâ íàçàä òðèäöÿòü ñð³áíÿê³â
ïåðâîñâÿùåíèêàì ³ ñòàðøèì.
«Çãð³øèâ ÿ, – ñêàçàâ, – âèäàâøè
êðîâ íåâèííó». Ò³ æ â³äïîâ³ëè: «Ùî
íàì äî òîãî? Òè ïîáà÷èø!» Òîä³
â³í êèíóâ ãðîø³ ó ñâÿòèíþ, ï³øîâ
ãåòü ³ ïîâ³ñèâñÿ» (Ìò. 27, 35).

Àíòèõðèñòñüêà ³ìïåð³ÿ, ùî çâå-
ëà íà çðàäó Þäó, âèíèêëà ùå
çàäîâãî ïåðåä Õðèñòîì òà Þäîþ.
Ñàìå öÿ ³ìïåð³ÿ çâåëà æ³íêó â ðàþ,
çâåëà ö³ëå äîïîòîïíå ëþäñòâî –
çà âèíÿòêîì Íîÿ òà éîãî ðîäèíè;
âîíà çâîäèëà ³ ïðîäîâæóº çâîäèòè
ì³ëüéîíè íåùàñíèõ áåçáîæíèê³â
äî ôàëüøèâîâ³ðñòâà òà ³äîëî-
ïîêëîíñòâà; âîíà çâîäèëà äî
áóíòó ïðîòè Áîãà òà Éîãî ïðîðîêà
Ìîéñåÿ ïðàêòè÷íî óñ³õ òèõ, ùî
âèéøëè ç ªãèïòó, òàê ³ íå ïîç-
áóâøèñü ðàáñüêî¿ ïñèõîëîã³¿; âîíà
çâîäèëà ³çðà¿ëüòÿí âïðîäîâæ óñ³º¿
³ñòîð³¿ ²çðà¿ëÿ íà «îá³òîâàí³é
çåìë³», çâîäèëà ñâÿùåííîñëóæè-
òåë³â-ïðîðîêîâáèâö³â òà âñþ ³çðà-
¿ëüñüêó åë³òó ÷àñ³â ²ñóñà Õðèñòà.
Öÿ àíòèõðèñòñüêà ³ìïåð³ÿ
íàìàãàëàñü çâåñòè ñàìîãî

Õðèñòà-Áîãà ï³ä ÷àñ Éîãî ñîðîêà-
äåííîãî ïîñòó â ïóñòèí³. ² ëèøåíü
äî îäí³º¿ îñîáè âîíà íå ìàëà
äîñòóïó – Îñîáè Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè
Ìàð³¿.

Â ïîäàëüøîìó âîíà çâåëà áàãà-
òüîõ ó÷åíèê³â Ñïàñèòåëÿ – íåâ³ð-
ñòâîì ñòîñîâíî ìîæëèâîñò³ ñïî-
æèâàííÿ â³ðíèìè Áîæîãî Ò³ëà ³
Êðîâ³ ²ñóñà Õðèñòà: «Ç òîãî ÷àñó
áàãàòî õòî ç Éîãî ó÷åíèê³â â³ä³é-
øëè â³ä Íüîãî é á³ëüøå ç Íèì íå
õîäèëè» (²â. 6, 66). Öÿ äóøîãóáíà
³ìïåð³ÿ çâîäèëà ³ ïðîäîâæóâàòèìå
çâîäèòè óñ³õ, «îáòÿæåíèõ ãð³õàìè,
ÿê³ äàþòü ñåáå âåñòè ð³çíèìè
ïîõîòÿìè, íàâ÷àþòüñÿ í³áè ââåñü
÷àñ, àëå í³êîëè íå ìîæóòü ä³éòè äî
ðîçóì³ííÿ ïðàâäè. ßê ßíí³é òà
ßìâð³é ïðîòèâèëèñü áóëè Ìîéñå-
ºâ³, òàê ³ ö³ ïðîòèâëÿòüñÿ Ïðàâä³ –
ëþäè ç³ïñîâàíîãî ðîçóìó òà íå
âèïðîáóâàí³ ó â³ð³» (²² Òèì. 3, 68).

² öÿ ñòðàøíà ä³éñí³ñòü çâåäåííÿ
ëþäåé äî â³÷íî¿ ïîãèáåë³ òðèâàº
é ñüîãîäí³, àäæå ùå â àïîñòîëü-
ñüêèõ ÷àñàõ áóëî ñêàçàíî: «À ëèõ³
ëþäè é äóðèñâ³òè áóäóòü äåäàë³
á³ëüøå ïîñòóïàòè ó çëîìó, çâîäÿ-
÷è ³íøèõ, ³ ñàì³ çâåäåí³» (²² Òèì.
3, 13).

Îäíàê ñâÿò³é Öåðêâ³-Ìàòåð³ íå
áàéäóæå, ùî ¿¿ îõðèùåí³
ä³òè îòàê ç ï³äíåñåíèìè
ðóêàìè ï³ääàþòüñÿ
äóðèñâ³òàì íà â ³÷íó
ïåêåëüíó ïîòàëó, íà
ïîòàëó îòèì ñèíàì äèÿ-
âîëà. Óêðà¿íñüêà Öåðê-
âà, ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà
Âñåëåíñüêî¿ Õðèñòîâî¿
Öåðêâè, íå ïåðåñòàº
çàÿâëÿòè ïðî ñâîþ ìà-
òåðèíñüêó òóðáîòó ïðî
ñïàñåííÿ òèõ, ùî «îá-
ìàíóò³, íà÷å íåðîçóìí³
ä³òè» (Ìóäð. 12, 24).
Öåðêâà íå ìîæå çàëè-
øàòèñü áàéäóæîþ äî
äîë³ ÿê îêðåìî çâåäåíî¿
ëþäèíè, òàê ³  ö ³ëî¿
ñï³ëüíîòè – ÿê îòî ïè-
ñàâ ïîåò: «Òà íåîä-
íàêîâî ìåí³, ÿê Óêðà¿íó
çë³¿ ëþäå ïðèñïëÿòü,

ëóêàâ³, ³ â îãí³ ¯¿, îêðàäåíóþ,
çáóäÿòü... Îõ, íå îäíàêîâî ìåí³!»
(Ò. Øåâ÷åíêî)

Òîìó ñâÿòà Öåðêâà íå âòîì-
ëþºòüñÿ çàêëèêàòè ðàçîì ç ïðî-
ðîêîì: «Ìàéòå æ äî âàøîãî æèòòÿ
ïîøàíó» (Ìàë. 2, 16), àäæå ïå-
êåëüíèé âîãîíü, ÿêèé çàõîïèòü âàñ
ðàçîì ç âàøèìè áàòüêàìè áðåõí³,
º â ³÷íèì ³  íåâ³äâîðîòí³ì!
«Â³äâåðí³òüñÿ, â³äâåðí³òüñÿ â³ä
âàøî¿ ëèõî¿ ïîâåä³íêè! ×îìó á âàì
óìèðàòè, äîìå ²çðà¿ëÿ?» (ªçåê. 33,
11).

Îòîæ, íåðîçóìíà é îäóðåíà
ëþäèíî, çàäóìàéñÿ íàä êàòàñòð-
îô³÷íîþ äîëåþ îòîãî ïîêèäüêà,
ÿêèé, âèâåðæåíèé ñâÿòîþ Öåðê-
âîþ, ñòàâ â³äëó÷åíèé â³ä íå¿
ñòðàøíîþ îö³íêîþ ³ºðàðõà, çâåð-
íåíîþ äî ³íøîãî ³ºðàðõà: «Òàêå
ðîçïîðÿäæåííÿ ÿ òîá³ äàþ, ñèíó
Òèìîòåþ, – çã³äíî ç ïðîðîöòâàìè,
ùî ðàí³øå áóëè âèãîëîøåí³ ïðî
òåáå, – ùîá òè çàâäÿêè ¿ì áîðîâ-
ñÿ äîáðîþ áîðîòüáîþ, ìàþ÷è â³ðó
é äîáðó ñîâ³ñòü, ÿêó äåÿê³ â³ä-
êèíóëè é â³äïàëè â³ä â³ðè; ì³æ
íèìè – ²ìåíåé òà Îëåêñàíäåð,
ÿêèõ ÿ ïåðåäàâ ñàòàí³, ùîá íàâ÷è-
ëèñÿ íå õóëèòè» (² Òèì. 1, 1820).
Îòàêîþ º äîëÿ â³äëó÷åíîãî â³ä
Öåðêâè äóøîãóáà-äóðèñòâ³òà, ÿêèé
íàìàãàºòüñÿ ïîâåñòè çà ñîáîþ
³íøèõ – ïðÿìî ó ñàòàíèíñüê³ ùåëå-
ïè.

Òîìó çàäóìàéòåñü, íåùàñí³
ñó÷àñí³ îäóðåí³, ïîêè íå ï³çíî;
â³äâåðí³òüñÿ â³ä ñâî¿õ äóðèñâ³ò³â-
äóøîãóáö³â, ÿêèõ â³äëó÷åíî â³ä
Öåðêâè, ³ ïîâåðí³òüñÿ äî ëîíà
ñâîº¿ Öåðêâè. Àì³íü.

î. Áîãäàí ÑÌÓÊ

ПОВЕРНІТЬСЯ ДО ЛОНА ЦЕРКВИ!  
І Петро згадав слово, що Ісус

сказав був: «Раніше, ніж півень
заспіває, ти тричі відречешся
від Мене». І вийшов звідтіль,
заплакав гірко.

Матей 26, 75

Çðàäà Þäè. õóä. Äæîòòî

сестри Веньямини,
в  миру –Володимири

Марцінковської.
Згромадження Сестер

Пресвятої Родини.
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Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî ñêîðî-
÷óâàòè ³ ðåäàãóâàòè ìàòåð³àëè. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü
ôàêò³â â³äïîâ³äàº àâòîð.

Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà ãàçåòó «ÌÅÒÀ»
îáîâ’ÿçêîâå.

Ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåð-
òàþòüñÿ.
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Òèðàæ: 5000 Çàìîâë.
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Вітаємо ювілярів

річчя священства о Іван Даць о
річчя священства о Зіновій Роман
річчя священства о Степан Кобасяр
річчя священства о Михайло Кістечо

річчя уродин о Оле сій Юн о
річчя уродин о Оле Сухінсь ий
річчя уродин о Володимир Біляєв
річчя уродин о Володимир Пирі
річчя уродин о Зіновій Завидівсь ий

Ïðîñë³äêîâóþ÷è ³ñòîð³þ Óêðà¿íè çà
îñòàíí³ ñòî ðîê³â, ìè çóñòð³÷àºìîñÿ
³ç æàõëèâèìè ôàêòàìè âèíèùåííÿ
îäíèõ íàðîä³â ³íøèìè. Äâàäöÿòå
ñòîë³òòÿ ïðèíåñëî íà òåðèòîð³þ
Óêðà¿íè äâ³ ñâ³òîâ³ â³éíè, ÿê³ ïî ñîá³
çàëèøèëè ì³ëüéîíè ëþäñüêèõ ñìåð-
òåé.

Óêðà¿íñüêà çåìëÿ ùåäðî ïîëèòà
êðîâ’þ óêðà¿íö³â, ÿê³ áîðîëèñÿ çà
ñâîþ ñâîáîäó, òà êðîâ’þ ³íøèõ
íàðîä³â, ùî ïðèéøëè íà íàøó çåìëþ
â ³íòåðåñàõ ñâî¿õ ³ìïåð³é.

Ì³ëüéîíè ëþäñüêèõ ò³ë, ïîìåðëèõ
âíàñë³äîê ãîëîäîìîð³â, çàêàòîâàíèõ
ó òþðìàõ òà êîíöòàáîðàõ, çàãèáëèõ
ó õîä³ áîéîâèõ ä³é, áóëî ñêèíóòî â
çâè÷àéí³ ðîâè, âèðâè â³ä âèáóõ³â
áîìá, ÿìè, êðèíèö³ òà íàøâèäêóðó÷
çàñèïàíî ³ çð³âíÿíî çåìëåþ.

Çà ïåð³îä á³ëüøîâèöüêî¿ îêóïàö³¿
Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïîøóêó, ïåðåçàõî-
ðîíåííÿ òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ
â³éíè òà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é íå áóëî
àêòóàëüíèì. Ëèøå ç ïðîãîëîøåííÿì
Íåçàëåæíîñò³ ìîëîäà Óêðà¿íñüêà
äåðæàâà ïîñòóïîâî ñòàº íà øëÿõ
çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé òà
õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³, ³, ÿê á³ëüø³ñòü
ñâ³òîâèõ äåðæàâ, â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó
ñâîãî â³äíîâëåííÿ îï³êóºòüñÿ â³äî-
ìèìè òà íåâ³äîìèìè ì³ñöÿìè çàõîðî-
íåíü æåðòâ â³éíè òà ïîë³òè÷íèõ
ðåïðåñ³é.

Îñíîâíîþ ìåòîþ «Òîâàðèñòâà
ïîøóêó æåðòâ â³éíè «Ïàì’ÿòü» âëàñíå
³ º âèÿâëåííÿ òà ïåðåïîõîâàííÿ
æåðòâ âîºííèõ ä³é ïåð³îäó Ïåðøî¿ òà
Äðóãî¿ ñâ³òîâèõ âîºí, âèçâîëüíèõ

Ñüîãîäí³, êîëè áîãîñëóæ³ííÿ ó
íàøèõ õðàìàõ â³äïðàâëÿþòüñÿ
ñó÷àñíîþ ìîâîþ, áàãàòî áîãî-
ñëóæáîâèõ êíèã, ïèñàíèõ ïî-öåðêîâ-
íîñëîâ’ÿíñüêè (ñòàðîäðóê³â) ÷àñòî
ëåæàòü íå âæèâàí³ ³ ââàæàþòüñÿ
í³êîìó íå ïîòð³áíèìè. Íåìàëî
ð³äíèõ ³êîí, êíèã òà öåðêîâíèõ ðå÷åé
çáåð³ãàþòüñÿ ó íåâ³äïîâ³äíèõ ì³ñöÿõ:
íà ãîðèùàõ öåðêîâ, ïî äçâ³íèöÿõ, à
òî é äåñü ó ö³ëêîì ïðèïàäêîâîìó
ì³ñö³. ×àñòî ëþäè íå çíàþòü, ùî ç
öèìè ðå÷àìè ðîáèòè, ³ ÷åðåç òå âîíè
äåñÿòêàìè, à òî ³ á³ëüøå, ðîê³â
ïåðåêèäàþòüñÿ ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå.
Íåð³äêî áóâàº, ùî ó ïàðàô³ÿõ íåìàº
êîøò³â, ùîáè ¿õ â³äðåìîíòóâàòè ÷è
ðåñòàâðóâàòè, ³ òîìó ¿õ óñóâàþòü ³ç
óæèòêó.

Ùîá ÿêîñü çàïîá³ãòè ëèõîâ³, ïðè
íàø³é îáèòåë³, âæå äîâøèé ÷àñ, ìè
çáèðàºìî ñòàðîäðóêè. Äî íàøî¿
çá³ðêè âõîäÿòü ñòàðîâèíí³ ªâàí-
ãåë³ÿ, ñòàð³ áîãîñëóæáîâ³ êíèãè
(îêòî¿õè, ñëóæåáíèêè, òðåáíèêè) òà
³íø³ ðå÷³ öåðêîâíîãî âæèòêó. Öÿ
ïðàöÿ ïî çáèðàííþ, ðåñòàâðàö³¿ ³
êàòàëîãóâàííþ òðèâàº âæå â³ä ÷àñ³â
âèõîäó íàøî¿ Öåðêâè ç ï³äï³ëëÿ.

Ïåðëèíîþ ñåðåä ñòàðîäðóê³â

íàøîãî ìîíàñòèðÿ º ªâàíãåë³ÿ ç
1707 ðîêó, ó êîøòîâíîìó ñð³áíîìó
îêëàä³, âèäðóêîâàíà ó Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüê³é Ëàâð³. Ö³êàâèì º ïîñòîð³íêîâèé
íàñêð³çíèé çàïèñ, ó ÿêîìó éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî äàíå ªâàíãåë³º º äàðóí-
êîì äëÿ õðàìó Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³ Óí³âñüêî¿ îáèòåë³. Òà
òàêîæ âêàçàíî âîëþ æåðòâîäàâöÿ,
ùîá âîíî çàâæäè ïåðåáóâàëî â
Óíåâ³. Âðàæàþ÷èì º éîãî ðîçì³ðè –
39 õ 56 ñàíòèìåòð³â. Íåçâàæàþ÷è íà
çàêðèòòÿ ìîíàñòèðÿ òà íèùåííÿ
éîãî ö³ííîñòåé, öþ ñâÿòèíþ âäàëîñÿ
âðÿòóâàòè. Êð³ì öüîãî ñòàðîâèííîãî
ªâàíãåë³ÿ, ìè ìàºìî áàãàòî ³íøèõ
ö³ííèõ ñòàðîäðóê³â. À äóæå ÷àñòî
ïåðåä òèì, ÿê ïîòðàïèòè äî íàñ, ö³
êíèãè çáåð³ãàëèñü áóäü-äå.

Ìè çâåðòàºìîñü äî íåáàéäóæèõ
ëþäåé ç ïðîõàííÿì: ÿêùî â ÿê³éñü
ïàðîõ³¿, ÷è, íàâ³òü, óäîìà, õòîñü ìàº
òàê³ êíèãè, ùî ¿õ íå âæèâàºòüñÿ, ³
ìîæëèâî, êîìóñü âîíè íå ïîòð³áí³,
áóäåìî äóæå ðàä³, êîëè Âè ïåðå-
äàñòå ¿õ äî íàøîãî ìîíàñòèðÿ. Òóò
âîíè áóäóòü îïèñàíí³, êàòàëîãîâàí³,
à ïðè ïîòðåá³ – ³ ðåñòàâðîâàí³. Òàê
çìîæåìî çáåðåãòè ¿õ äëÿ íàñòóïíèõ
ïîêîë³íü. À â ìàéáóòíüîìó âîíè
çìîæóòü áóòè äîñòóïíèìè äëÿ
áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â.

Çàçäàëåã³äü âäÿ÷í³ Âàì çà Âàø³
êðîêè, ùîäî ñï³ëüíîãî ñòàðàííÿ ïðî
ïîðÿòóíîê òà ã³äíå çáåðåæåííÿ
äàâí³õ öåðêîâíèõ êíèã.
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çìàãàíü, ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é, â³ä-
íîâëåííÿ òà âïîðÿäêóâàííÿ ìåìîð³-
àëüíèõ (â³éñüêîâèõ) öâèíòàð³â,
íàóêîâå äîñë³äæåííÿ õîäó áîéîâèõ
îïåðàö³é òà êîíêðåòíèõ ì³ñöü áî¿â ç
³ñòîðèêî-ïðîñâ³òíèöüêîþ ö³ëëþ.

Òîâàðèñòâî çâåðòàºòüñÿ äî ãðî-
ìàäñüêîñò³ Ëüâ³âùèíè, ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é òà ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ç
ïðîõàííÿì äîïîìîãòè â çáîð³ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ì³ñöÿ ïîõîâàíü æåðòâ â³éíè
òà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é íà òåðèòîð³¿
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ òà ñóì³æíèõ ³ç íåþ
ðàéîíàõ. Àäæå ñâ³äê³â öèõ ïîä³é ç
êîæíèì ðîêîì ñòàº âñå ìåíøå ³
ìåíøå. Ðàçîì ³ç íèìè âòðà÷àºòüñÿ
ìîæëèâ³ñòü â³äíàéòè òà çàõîðîíèòè
çà õðèñòèÿíñüêèì îáðÿäîì îñòàíêè
ëþäåé, ÿê³ äî öüîãî ÷àñó íå ïîõîâàí³.
Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ òèì, ùî
îñòàíí³ì ÷àñîì ì³ñöÿ áî¿â òà çàõî-
ðîíåííÿ ïîëåãëèõ âîÿê³â ñòàëè
îá’ºêòîì óâàãè, òàê çâàíèõ, «÷îðíèõ
àðõåîëîã³â», ÿê³ ç ìåòîþ íàæèâè
ðîçêîïóþòü òà ðóéíóþòü ìîãèëè
âñóïåðå÷ ëþäñüê³é ìîðàë³ òà ÷èííîìó
çàêîíîäàâñòâó. Àäæå çã³äíî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè» ì³ñöÿ áî¿â òà ïîõîâàíü
æåðòâ â³éíè â³äíîñÿòüñÿ äî ïàì’ÿòîê
³ñòîð³¿ ³ îõîðîíÿþòüñÿ äåðæàâîþ.

²íôîðìàö³þ ïðîñèìî ïîäàâàòè çà
àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, âóë. Ïàñ³÷íà 62à
êâ. 46, «Òîâàðèñòâî ïîøóêó æåðòâ
â³éíè «Ïàì’ÿòü». Òåë. 8-22-44-85-41,
8-292-54-61.

Áóäåìî âäÿ÷í³ çà ñï³âïðàöþ!
Ãîëîâà òîâàðèñòâà «Ïàì’ÿòü»
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“Â³ðà ³ Ñâ³òëî” öå ì³æíàðîäíà

ìåðåæà õðèñòèÿíñüêèõ ñï³ëüíîò äëÿ
îñ³á ðîçóìîâî íåïîâíîñïðàâíèõ, ¿õ
ñ³ìåé òà ïðèÿòåë³â-âîëîíòåð³â.

Ðóõ “Â³ðà ³ Ñâ³òëî” ðîçïî÷àâñÿ ó
1971ð. ç ³í³ö³àòèâè Æàíà Âàíüº ó
Ôðàíö³¿ ³ áóâ â³äïîâ³ääþ íà ñòðàæ-
äàííÿ íåïîâíîñïðàâíèõ ëþäåé òà
÷ëåí³â ¿õ ðîäèí. Ö³ ëþäè äóæå ÷àñòî
çàçíàþòü ïðèíèæåíü òà â³äñòî-
ðîíåííÿ â³ä îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó é òðàê-
òóþòüñÿ ³íøèìè ÿê îñîáè, ïîçáàâ-
ëåí³ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³ òà ïðàâ. Òîìó
ó ïåðøó ÷åðãó ñï³ëüíîòè “Â³ðè ³
Ñâ³òëà” º ñï³ëüíîòàìè äðóæáè òà
âçàºìíî¿ ï³äòðèìêè. Âîíè íàìàãà-
þòüñÿ äîíåñòè êîæí³é íåïîâíî-
ñïðàâí³é ëþäèí³ óñâ³äîìëåííÿ òîãî,
ùî Áîã ¿¿ ëþáèòü òàêîþ, ÿêîþ âîíà
º. “Â³ðà ³ Ñâ³òëî” òàêîæ ï³äòðèìóº
òà çãóðòîâóº áàòüê³â íà ¿õí³é íåëåãê³é
äîðîç³ æèòòÿ. Äëÿ ìîëîä³ — ïðèÿòå-
ë³â íàøî¿ îðãàí³çàö³¿, “Â³ðà ³ Ñâ³òëî”
ïðàãíå áóòè ñï³ëüíîòîþ, â ÿê³é âîíè
ï³çíàþòü ³íø³ ö³ííîñò³ òà ìîæóòü
â³äêðèòè íîâèé ñåíñ æèòòÿ. Ó öåíòð³
öèõ ñï³ëüíîò º îñîáè, â ò³é ÷è ³íø³é
ì³ð³ ðîçóìîâî íåïîâíîñïðàâí³,
íàâêîëî ÿêèõ çãóðòîâóþòüñÿ áàòüêè
³ ïðèÿòåë³, îñîáëèâî ìîëîä³ ëþäè.
Ñï³ëüíîòè “Â³ðè ³ ñâ³òëà” íå º
îá’ºäíàííÿìè, äå ÷ëåíè æèâóòü
ðàçîì, öå ñï³ëüíîòè, ÷ëåíè ÿêèõ
çóñòð³÷àþòüñÿ ðåãóëÿðíî ³ çàâ’ÿçó-
þòü âñå ò³ñí³ø³ äðóæí³ ñòîñóíêè,
ä³ëÿ÷èñü òðóäíîùàìè ³ ðàäîùàìè,
ñï³ëüíî ñâÿòêóþ÷è, áåðó÷è ó÷àñòü ó
ñï³ëüí³é ìîëèòâ³ ³ ïðèéìàþ÷è Ñâÿòå
Ïðè÷àñòÿ. Êîæíà ñï³ëüíîòà íàë³÷óº

áëèçüêî òðèäöÿòè îñ³á. Æèòòÿ
ñï³ëüíîòè ïîëÿãàº ó ðåãóëÿðíèõ
çóñòð³÷àõ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ, ìîëèòîâ
òà ñâÿòêóâàíü, ñï³ëüíèõ Ë³òóðã³é,
ïàëîìíèöòâ, ë³òí³õ òàáîð³â.

“Â³ðà ³ Ñâ³òëî” — öå åêóìåí³÷íèé
ðóõ ñï³ëüíîò, ÿêèé ³ñíóº ó 70-òè
êðà¿íàõ ñâ³òó. Ñüîãîäí³ íàë³÷óºòüñÿ
áëèçüêî 3000 ñï³ëüíîò, – ç íèõ
äâàíàäöÿòü â Óêðà¿í³. Ó íàø³é êðà¿í³
ïåðøà ñï³ëüíîòà óòâîðèëàñÿ â 1992
ðîö³ ó Ëüâîâ³. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
³ñíóº âæå 15 ñï³ëüíîò ó ð³çíèõ ì³ñòàõ:
Ëüâîâ³, Êèºâ³, Òåðíîïîë³, Òÿ÷åâ³,
Õóñò³, Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, Æîâ-
êâ³. ª çàö³êàâëåí³ ãðóïè ó ì. Õàðêîâ³,
Á³ë³é Öåðêâ³ òà Ï³äêàìåíåì. Õî÷à ðóõ
“Â³ðà ³ ñâ³òëî” çàðîäèâñÿ â êàòîëèöü-
êîìó ñåðåäîâèù³, â³í ñòàº âñå á³ëüø
åêóìåí³÷íèì, çàâäÿêè ó÷àñò³ ó íüîìó
ëþäåé ð³çíèõ õðèñòèÿíñüêèõ â³ðî-
ñïîâ³äàíü.

Ç ³í³ö³àòèâè “Â³ðè ³ Ñâ³òëà” ó Ëüâîâ³
ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåíí³ ïðîãðàìè äëÿ
îñ³á ðîçóìîâî íåïîâíîñïðàâíèõ:
ìàéñòåðí³ äëÿ âèêîíàííÿ ðó÷íèõ
ðîá³ò òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ äëÿ
îñ³á ç ïîãëèáëåíîþ íåïîâíîñïðàâ-
í³ñòþ, â³äïîâ³äíî äî ¿õ ìîæëèâîñòåé
òà ïîòðåá.
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