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БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ: #ДОСТУПНО_ПРО_ВАЖЛИВЕ 

| З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ МОЛИТВА? 

16 травня, «Живе телеба-
чення» у прямому ефірі 
презентувало перший 
випуск проєкту 
«Блаженніший Свято-
слав: 
#доступно_про_важливе». 
У ньому Глава УГКЦ роз-
думує про важливі хри-
стиянські істини і нама-
гається доступно поясни-
ти їх глядачеві. У першо-
му випуску він говорить 
про те, з чого починаєть-
ся молитва. 

   Метою цього проєкту «Живого ТБ» є запропонувати сучасній лю-
дині розповідь про важливі духовні істини у доступній формі. Саме 
тому глядачам пропонується легка розмовна мова в коротких відео. 
Блаженніший Святослав у першому циклі програм говоритиме на те-
му молитви: як почати молитися, якою буває молитва тощо. 

Хештег проєкту, за яким зможете легко знаходити усі програми: 
#доступно_про_важливе. 

Програма «Блаженніший Святослав: #доступно_про_важливе» буде 
виходити щосуботи о 13:00. 

 
З чого починається молитва? 

 
 Христос воскрес! 

 
Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми хочемо розпочати з вами серію роз-

думів на тему молитви. Молитва як один із найважливіших елементів 
християнського життя, зокрема у теперішніх обставинах, є, мабуть, у 
центрі уваги нас усіх. Ми молимося. Ми молимося в різних обставинах, з 
різних нагод, у різний спосіб. У молитві часом просимо про різне. Але що 
таке молитва? У чому є особливість саме християнської молитви? І чому 
молитися для всіх нас є так важливо? 

 
Насамперед хочу підкреслити, що Святі Отці називали молитву дихан-

ням душі. Коли людина є живою, вона дихає. Навіть більше, коли пережи-
ває якесь фізичне навантаження, швидко іде або починає бігти, тоді почи-
нає, природно, частіше дихати. Дихання є однією з суттєвих ознак життя. 
Бо хто не дихає, той, властиво, не живе. Він уже мертвець. Щось подібне 
є з молитвою. 
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МОЛИТВА – ІНДИКАТОР ДУХОВНОГО ЖИТТЯ 

 
Молитва є індикатором, ознакою духовного життя. Коли хтось не молиться, має певні труднощі в 

молитві або починає щоразу менше молитися, тоді це означає, що духовне життя такої людини по-
чинає потрохи завмирати. І навпаки. Коли ми переживаємо якісь нові небезпеки, виклики, труд-
нощі, які мусимо долати, то цілком природно, що наше серце, наша душа, наш дух потребують 
частішої і глибшої молитви для того, щоби мати необхідну силу йти вперед, рухатися дорогою хри-
стиянського духовного життя. Що ж таке молитва? 

 
МОЛИТВА – СПІЛКУВАННЯ 
 
Молитва – це спілкування, розмова між людиною і Богом. Святі Отці, щоб пояснити динаміку 

цього спілкування, цього діалогу, цієї розмови, наводять нам приклади того, як ми будуємо стосун-
ки між людьми, між особами. Щоб спілкуватися з особою, потрібно мати з нею добрий стосунок. 
Спілкування між людьми, зокрема в контексті цієї пандемії, також може набрати нових труднощів. 

 
Ми дуже часто, спілкуючись з іншою людиною, іншою особою, маємо велику небезпеку її не чу-

ти. На неї ми начебто проектуємо особисте «я». Часом, коли ми навіть говоримо з іншою особою, 
створюється враження, що говоримо самі із собою. Коли особа, яка є поруч, хоче нам щось сказати, 
ми часто її не чуємо. Тому інколи навіть рівень нашого голосу, гучність нашої розмови з іншою 
особою може зростати. Бо, коли хтось до мене промовляє, а я не чую, тоді він, цілком природно, 
намагається голосніше до мене промовити, щоб я все ж таки дослухався. Щось подібне є в нашій 
молитві. 

 
МОЛИТВА – СПІЛКУВАННЯ З БОЖЕСТВЕННОЮ ОСОБОЮ 
 
Дуже важливо зрозуміти, що в молитві ми спілкуємося з іншою – Божественною – особою. Тому 

так важливо до неї підготуватися: зупинитися, усвідомити, перед Ким я стою, до Кого я звертаюся, 
до Кого скеровую свою увагу і до Кого я маю відкрити своє духовне вухо. Тому дорогою підготу-
вання до молитви є дорога підготування нашої уваги. Каже Христос: «У вашій молитві не будьте 
многослівні, як погани, бо вони думають, що у своєму многослів’ї будуть почуті. Ні. Ти, як мо-
лишся, зайди у свою кімнату, зачини за собою двері і промовляй до твого Небесного Отця, який є у 
тайні. Щоби Він, побачивши тебе у таких обставинах, міг тобі відповісти». Очевидно, що тут не 
йдеться лише про якусь кімнату з фізичними стінами, йдеться про мій внутрішній духовний світ, 
який я маю сконцентрувати довкола цієї розмови, цього діалогу. Я маю поставити себе перед об-
личчя іншого «Я» – того Бога, до якого я починаю звертатися. 

 
 МОЛЯТЬСЯ ВСІ 
 
Усі люди моляться, незалежно від того, чи вони вірують в Бога. Навіть атеїсти моляться. Вони 

звертаються, навіть подумки, до того, кого вважають взірцем для себе або сильнішим від себе: в той 
чи інший спосіб будують діалог зі своїм начальником, говорять з тим, кого вони бояться. 

 
МОЛИТВУ РОЗПОЧИНАЄ БОГ 
 
Християнська молитва є цілком інакша. Християни завжди усвідомлюють, що ініціатором такого 

діалогу, такої розмови є не ми, а Господь Бог. Це Він перший стукає до мого серця. Це Він перший 
хоче до мене заговорити, навіть тоді, коли я Його не знаю, не чую, я від Нього втікаю. Він перший 
торкає мого серця і викликає мене до цієї розмови. Тому суттєвою річчю, дуже важливим елемен-
том християнської молитви є присутність Святого Духа. Дух Святий є тим, хто першим торкає мене 
і витягає мене з моєї самотності, зацикленості на самому собі. Дух Святий є той, хто провокує мене 
шукати Бога, шукати іншого. Тому ми називаємо Духа Святого учителем молитви. 
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 ДУХ СВЯТИЙ СПОНУКАЄ ЛЮДИНУ ДО МОЛИТВИ 
 
Ми, християни, є ті, які отримали разом з нашим Хрещенням дар Святого Духа. Коли ми     захо-

димо у нашу внутрішню кімнату, у своє серце, розуміємо, що воно не є порожнім. Там, у глибині 
свого «я», у глибині свого внутрішнього світу, на самоті, коли я є сам зі собою, я остаточно відход-
жу Божу присутність. Він є там присутній. Тому що ми християни, згідно зі словами апостола Пав-
ла, є храмом Святого Духа. І той Дух Святий промовляє, говорить у нас. Святий Ігнатій Богоносець 
говорить про те, що Дух Святий у глибині нашого серця дзюркоче подібно до живої води, подібно 
до річечки, яка дзюркоче і намагається пробитися з мене назовні, вивести мене з моєї самотності і 
ввести мене у діалог з Богом. 

 
МОЛИТВА – ВІДПОВІДЬ ЛЮДИНИ НА ЗАПРОШЕННЯ БОГА 
 
Це є перша, дуже важлива постава – щоби я зрозумів, що я повинен відповісти своєю молитвою. 

Я своєю молитвою відповідаю на певний поклик, на певне запрошення. Я у своїй молитві не пови-
нен молитися до себе самого, говорити сам зі собою, не повинен молитися до своїх потреб. Я у 
своїй молитві повинен передусім розпочати спілкування, діалог, розмову з моїм Богом, до якої Він 
мене запрошує, до якої Він мене надихає, до якої Він мене, якщо хочете, провокує, навіть ставлячи 
мене в різні життєві обставини. Бог до мене говорить, а я повинен прислухатися і відповісти. 

 
СПЕРШУ СЛУХАННЯ, ТОДІ ВІДПОВІДЬ 
 
Дуже важливою порадою, як почати молитися, як робити перші кроки в молитві, як навчитися 

правильно молитися, є, щоби ми, перед тим як почати говорити своє до Бога, все ж таки хоча би 
трішечки відкрили своє вухо і послухали Його. Тому той, хто вчиться молитися, нехай на початку 
кожної молитви прочитає якусь маленьку фразу зі Святого Письма, зокрема зі Святого Євангелія. 
Послухати Бога, який до мене говорить через Боже Слово, а тоді питатися у своєму серці: «Що я 
маю на це Богові відповісти?» 

 
МОЛИТВА – ТАЇНСТВЕННА СПРАВА 
 
Отож наша молитва як діалог, як боголюдське спілкування, є таїнством, таємницею. Тому й каже 

Христос про цю таємницю, яка здійснюється в кімнаті моєї уваги, мого серця, за зачиненими двери-
ма. Ця таємниця не є чимось таємним, але є таїнственним. Каже псалмопівець, що молитва – це ко-
ли безодня взиває до безодні. А справжня молитва – це діалог від серця до серця – коли Бог відкри-
ває своє серце до мене і хоче, щоби я відкрив своє серце до Нього. Тоді ця молитва буде мати до-
брий фундамент, добру основу. 

 
Як тільки я займу позицію відкрити власне серце до Бога перед тим, як почати щось йому казати, 

і буду готовий спершу послухати, а потім говорити, тоді початок молитви буде добрий. Бо якщо я 
починаю свою молитву зі своїх слів, зі своєї, як каже Христос, багатослівності, то часто можу не 
відрізнятися у своїй молитві навіть від поган, невіруючих людей, які мають багато що сказати яко-
мусь абсолютові, своєму божкові, мають багато до нього претензій. Але дуже важливо для нас, хри-
стиян, справді відчути, що молитва не є моїм першим кроком. До цього діалогу, до цього спілкуван-
ня мене запрошує мій Творець. 

 
МОЛИТВА – РОЗМОВА З РІДНОЮ ОСОБОЮ 
 
Дух Святий, який сходить на нас, Дух Святий, якого ми отримали у Тайнах Хрещення і Миропо-

мазання, який є учителем молитви, Він у нас промовляє. Святий апостол Павло говорить про те, що 
Дух Святий є влитий у наші серця і Він з нашого серця говорить до Бога: «Авва Отче!» Це означає, 
що ця розмова з Богом є абсолютно інакша, якщо там говорить у нас Дух Святий. Бо «Авва» озна-
чає «Татусю». Ми говоримо в молитві до Бога не як до якогось зовнішнього потужного тирана, до 
якоїсь сили, якої треба боятися. Ні. Християнин у своїй молитві у Дусі Святому говорить до Бога, 
як до рідної особи. Ми добре знаємо, що розмова між чужими має один характер. Ми, коли говори-
мо з чужими або з тими, кого остерігаємося, не все їм скажемо. Спілкування з ними  
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 проходить на особливому рівні, в особливий спосіб. Ми відчуваємо часом загрозу перед цією 
ч ужою, інколи й ворожою для мене істотою. А Дух Святий, який влитий у наші серця, 
налаштовує нас до розмови з нашим Небесним Отцем як з рідним татом. Для нас, християн, Бог не є 
ворожою, чужою, зовнішньою, небезпечною для мене силою. Але є Тим, від кого залежить моє 
життя, моє майбутнє, хто  

 мене любить, мною дихає. Я говорю з Богом, як з рідною особою, яка мене любить. 
 
Нехай, можливо, ці перші наші думки, застанови про фундаменти, особливості християнської мо-

литви допоможуть нам рухатися далі, зростаючи в молитві, спілкуючись з нашим живим Богом – 
Отцем, Сином і Духом Святим. 

 
† СВЯТОСЛАВ 
 
 
 

Слава Ісусу Христу! 
Улюблені у Христі Сестри і Браття! 

 
   Вітаємо Вас із радісним празником Зіслання 
Святого Духа, народженням Церкви та новим 
пробудженням природи. Свято П’ятдесятниці 
співпало із частковим спадом пандемії і скоро-
ченням карантинних обмежень. Ми святкуємо 
народження і відродження Церкви, і радіємо 
можливості — якщо не сьогодні, то з Божою до-
помогою, в найближчому майбутньому — взяти 
участь у богослуженнях. Ми сумлінно дотри-
мувалися правил обмеження щодо спілкування і 
зустрічей та маємо надію, що будемо разом у мо-
литві і у святкуванні Зіслання Святого Духа на 
нас. Наша надія реальна, і вона справджується. 
Вітаючи з уродинами Мати-Церкву, що народи-
лася з дару Святого Духа, спостерігаємо як у 
наші храми повертається життя, як вони знову 
наповнюються людьми, співом, запахом кадила і 
світлом лампадок. 
 
   У П’ятдесятниці Отець через Сина посилає нам 
Святого Духа, ―Утішителя, Духа істини, що 
всюди присутній і все наповняє‖. Прагнемо 
поділитися з вами радістю: ми разом! Ми про-
славляємо Духа, що єднає Пресвяту Трійцю, 

Церкву та людський рід. Наш Бог — це троїчна дійсність, трисяйність єдиного Божества. Ми ство-
рені на Його образ і подобу та покликані жити у богоподібних стосунках і спілкуванні. Посланий 
Отцем, дією Святого Духа через Пресвяту Богородицю, Син прийняв наше життя і, зрештою, нашу 
смерть. У Христовому Воскресінні ми подолали всі перешкоди, що заважають нам зустрітися, при-
миритися та бути єдиними з Богом і з усіма Його дітьми. Жоден коронавірус, чи ізоляція,  

ПОСЛАННЯ 
Єпископів Української Католицької Церкви в США 

з нагоди празника Зіслання Святого Духа 
до духовенства, монашества, семінаристів та вірних 
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 чи смерть не мають більше сили, ніж міць Духа Божого, що зцілює і єднає, який ―відновлює 
 лице землі‖ (Пс. 104, 30). 

 
Ми разом молимося, щоб хвороба була подолана, за зцілення тих, кого вона вразила, за загоєння 

ран від втрати рідних і близьких, яких вона забрала, і за вічний упокій її жертв. Нехай силою Свято-
го Духа усі вони воскреснуть до нового вічного життя в Останній День (Єз 37, 1-14; 1 Кор 15). 

 
Бажаємо висловити глибоку вдячність лікарям, медсестрам і медбратам, працівникам лікарень та 

клінік та усім службам, що перебувають на передовій боротьби з вірусом. Ваша відданість і героїч-
на самопожертва служить для нас натхненням. Через вас діє сам Христос-Лікар і Він допомагає вам 
рятувати наші життя. Нас кріпить непохитна віра священників і зразкова відповідальність вірних. 
Дякуємо духовенству і всім охрещеним за творчі відповіді на виклики, з якими зіткнулася Церква у 
Сполучених Штатах Америки. ―Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у мо-
литвах наших. Маємо в пам'яті безперестанку діло вашої віри, труд вашої любови та терпеливість 
вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим‖ (1 Сол. 1,2-3). 

 
Нас надихає рішучість та винахідливість вчителів, власників малих і великих бізнесів, лідерів 

спільнот, батьків і бабусь-дідусів та наших прекрасних дітей. Усім довелося пристосуватися до 
небувалих обставин. Все людство вимушене жити з постійним відчуттям небезпеки. І навіть більше 
— з усвідомленням смерті. Мабуть, кожен з вас знає особу, яку забрав вірус COVID-19. Не оминув 
він і єпископів нашої Церкви в США — активних і на відпочинку. Заразився і спочив у Бозі блажен-
ної пам’яті митрополит Стефан Сулик. Двоє інших єпископів перенесли важку боротьбу з глобаль-
ною хворобою і, на щастя, її подолали. Висловлюємо слова співчуття, солідарності з приводу втра-
ти і болю від того, що ви не могли належно попрощатися. 

 
Однак, нашим основним почуттям сьогодні є почуття надії. Ми відсвяткували Воскресіння і Воз-

несіння Христове. Ми радіємо у Святому Дусі, який сходить насамперед туди, де життя складне і де 
болить — до глибини людського страждання і болю. 

 
Більше сімдесяти років тому наші брати і сестри у Христі, члени нашої Церкви в Україні, зазнава-

ли смертельних переслідувань. Усіх єпископів вбили або ув’язнили, а монашество і духовенство з 
родинами депортували на Сибір. Сталін вважав, що Бог помер, і християни мають бути знищені. У 
цих обставинах, 1947 року, перебуваючи у радянському ув’язненні, глава нашої Церкви, митропо-
лит Йосиф Сліпий, пише листа-привітання зі святом Зіслання Святого Духа до своїх вірних, зре-
штою — до всіх нас. Написаний від руки, лист добрався з Сибіру до України, і 2003 року, через 
більше, ніж півстоліття, був знайдений замурованим у спеціальній капсулі у стіні монастиря отців-
студитів в Уневі. З його сторінок лунає голос справжнього пастиря, який, страждаючи разом зі 
своєю паствою, все ж прагне поділитися з нею словами надії. Надії на Святого Духа. 

 
―Наші важкі переживання примушують нас, знесилених, пригноблених, заляканих, звернутися з 

усиленими колінопреклонними молитвами до Святого Духа, щоб Він скріпив її, вивів із цього опла-
каного стану, з тих важких і часто-густо безвихідних умов та вдунув нову надприродну силу‖, — 
пише митрополит Йосиф до Церкви, яка, на думку радянської влади, вже перестала існувати. По-
вторився досвід першого покоління учнів Христових, як і помножилися благословення, які вони от-
римали. Як писав до переслідуваних Апостол Петро: ―Але, тією мірою, якою берете участь у Хри-
стових муках, радійте, щоб і в славному його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви, як вас 
ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави і Божий на вас покоїться!‖ (1 Пет. 4,13-14) 

 
У листі митрополита Йосифа читаємо: ―Тільки Святий Дух може вказати нам вихід і вивести з тої 

грози, яку ледве чи коли-небудь перепливала наша Церква. Він навчить пізнати Божі дороги і пла-
ни, які далеко не ті, що їх накреслюють у світі короткозорі люди. Святий Дух навчить нас своїми 
дарами мудрости, розуму і знання всієї і повної правди‖. Як натхненно звучать сьогодні ці слова 
для наших спільнот, що три місяці живуть в ізоляції з постійним відчуттям небезпеки та тривоги! 

 
Ісповідник віри у своєму посланні пише не лише про Божественну надію, але й про людський 

прогрес. Він мріє про добробут, багаті врожаї, нові винаходи і кращі комунікаційні сітки. Він пе-
редбачив все, у цьому прогнозі аж хочеться побачити слово Інтернету. Це не лист  
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 загнаного, зневіреного радянського в’язня, а віщі слова великого провидця, який з допомогою 
 Святого Духа долає нездоланне. 

 
Митрополит Йосиф не писав до великої аудиторії. Навпаки, він сам радить сховати цього листа. І 

цей підхід у майбутньому може виявитися пророчим. Лист не мали публікувати в газетах чи на веб-
сторінках. У найкращому випадку його могли тихо прочитати в малих спільнотах підпільних мона-
стирів чи родинному колі підпільної домашньої Церкви. 

 
Навряд чи багато цей лист прочитали багато людей. Проте, він свідчив про правду. Бути мучени-

ком означає бути свідком. Не знаючи, чи ти виграєш чи програєш, житимеш чи помреш, у Святому 
Дусі ти робиш і говориш те, що правильно, ти ділишся правдою. 

 
А правда полягає в тому, що з нами Бог (Мт 28,20). Він створив всесвіт і кожного та кожну з нас. 

Він визволив нас від гріха і кайданів смерті. Він нам уготував бути людьми спільноти, єдності, 
солідарності, служіння, бо такими є прикмети Бога, такими є стосунки між Отцем, Сином і Святим 
Духом. Бог розділив з нами своє життя, Його Син у Вознесінні підніс наше тіло і нашу природу — 
тепер вони є частиною життя Пресвятої Тройці. У Зісланні Святий Дух дає нам божественне життя 
самого Бога. 

 
Жодна катастрофа, зараза, жоден насильницький режим, війна чи переслідування не переможуть 

життєдайну силу Святого Духа — Духа Надії. Він вивів митрополита Йосифа і всю нашу Церкву в 
комуністичних країнах з темниці знущань, самоти, заборони і смерті. Наша Церква жива. На почат-
ку двадцятого століття вона мала всього три єпархії у західній Україні, а зараз є 36 єпархій та екзар-
хатів по всьому світові, включаючи чотири у США. Історія життя патріарха Йосифа є символічною. 
1963 року, чудом, завдяки втручанню святого Папи Івана XXIII, після 18 років ув’язнення у радян-
ських таборах, він опинився на свободі і взяв участь у Другому Ватиканському Соборі. Цей 71-
літній скалічений таборами живий мученик зумів не просто вижити. Вже через кілька місяців він 
заснував Український Католицький Університет в Римі. Ще 21 рік, живучи у вільному світі, він 
продовжував дарувати надію вірним нашої Церкви у Радянському Союзі та відвідував і закликав до 
дії нашу Церкву на різних континентах, включаючи Північну Америку. Сьогодні там, де нашу 
Церкву оголосили знищеною, вона живе і розвивається — і перетворюється на справді глобальну. 
Наше життя щойно починається, бо Святий Дух зійшов. 

 
Нехай Його дари — мудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність і страх Божий — будуть з 

вами! Примножуймо надію, яку наші предки змогли зберегти у значно більш нестерпних умовах! 
Будьмо солідарними і служімо одне одному, плекаючи єдність з Богом у усіма Його дітьми! 

 
Сьогодні нашим завданням є ділитися дарами Святого Духа з іншими. Будьмо сучасними апосто-

лами Христовими, свідчачи про Божу правду і являючи світові Божу милість. 
 

В імя Отця, Сина і Святого Духа! 
 

+Борис 
Митрополит Української Католицької Церкви у США 

Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців 
+Павло 

Єпископ Стемфордської єпархії 
+Венедикт 

Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая 
+Богдан 

Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата 
+Андрій 

Єпископ-Помічник Філадельфійський 
 
 

Зіслання Святого Духа 2020 
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ПАПА ФРАНЦИСК: «БІЛЬ, ВДЯЧНІСТЬ, МУЖНІСТЬ, ПРОСЛАВА 
– ЧОТИРИ СЛОВА ПОКЛИКАННЯ» 

   Під час звернення до священників у серпні 

минулого року я вибрав чотири ключові сло-

ва: біль, вдячність, мужність та прослава, 

- щоб подякувати священникам та підтри-

мати їхнє служіння. У 57-й Всесвітній день 

молитви за покликання ці слова можна зве-

рнути до всього Божого народу, розглянув-

ши їх крізь призму уривка з Євангелія про 

подію, що сталася з Ісусом та Петром під 

час нічної бурі на Тиверіадському озері (пор. 

Мт. 14, 22-33).  

  

Про це сказав Папа Франциск у своєму Посланні з нагоди 57-го Всесвітнього дня молитви за 

покликання. 

 

«Образ переправи, - каже він, - через озеро є певним чином співзвучним з мандрівкою нашого 

буття. Човен нашого життя, насправді, повільно рухається вперед, він завжди у неспокої, тому що 

шукає щасливого причалу, він готовий прийняти виклики та можливості моря, але водночас чекає 

на поворот керманича, який нарешті наставить його на правильний курс. Однак трапляється, що чо-

вен розгублений, засліплений ілюзіями замість того, щоб плисти на яскравий маяк, котрий веде йо-

го до безпечної гавані, або ж мусить іти проти вітру труднощів, сумнівів і страхів. Це трапляється і 

в серцях учнів, котрі, будучи покликаними слідувати за Учителем з Назарета, повинні відважитися 

й переплисти на інший берег, мужньо ризикуючи власною безпекою, та йти за Господом». 

 

«Однак Євангеліє говорить нам, що на цьому нелегкому шляху ми не самотні. Господь, майже 

змушуючи світанок засіяти посеред ночі, іде по бурхливій воді до учнів, просить Петра вийти йому 

хвилями назустріч, рятує його, коли бачить, як той потопає, і увійшовши в човен, зупиняє бурю», - 

наголосив Папа Франциск. 

 

Святіший Отець у своєму посланні виокремив чотири слова покликання: 

 

«Перше слово - це вдячність. Іти правильним шляхом - це не завдання, довірене лише одним 

нашим зусиллям, і не залежить лише від шляхів, які ми обираємо. Друге слово, яке я хотів би 

звернути до вас: мужність. Ісус одразу заспокоює їх словом, яке завжди повинно супроводжувати 

наше життя та наш шлях покликання: "Це Я, не лякайтесь!" Третім словом є біль. Він пояснив, що 

у цьому контексті хотів би перекласти це слово по-іншому і згадати про втому. Четверте – це про-

слава. Це останнє слово покликання і, водночас, запрошення плекати внутрішнє схожість до Пре-

святої Богородиці: вдячна за погляд Божий, який зупинився на ній, ввіривши Йому свої страхи та 

побоювання, сміливо прийнявши покликання, Вона перетворила своє життя на вічну пісню просла-

ви Господа», - пояснив він. 

«Кожне покликання передбачає певні зобов’язання. Господь кличе нас, тому що хоче  

 зробити нас подібними до Петра, здатного «ходити по воді», тобто закликає взяти своє  
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    життя  в руки, щоб посвятити його сліжінню Євангелія в конкретний сталий спосіб, який 

 Він нам вказує, насамперед у різних формах мирянського служіння, священничого та богопо-

свяченого життя. Але ми схожі на апостола: у нас є бажання й натхнення, але, водночас, ми маємо 

свої слабкості і страхи», - наголосив Папа Франциск. 

 

За його словами, якщо ми дозволимо, щоб нами опанували турботи про обов'язки, що стоять пе-

ред нами - у подружньому житті або в священничому служінні, - або про негаразди, які часом вини-

кають, то ми незабаром відвернемо погляд від Христа і, як Петро, ризикуватимемо потонути. 

 

«Дорогі мої, насамперед в цей День, але й у буденній душпастирській діяльності наших громад я 

бажаю, щоб Церква йшла цим шляхом на служінні покликань, відкриваючи серце кожного вірного, 

щоб той із вдячністю виявив покликання, яке Бог звертає до нього, щоб знайшов сміливість сказати 

«так», подолав втому у вірі в Христа і, нарешті, посвятив своє життя, як пісню на прославу Господа, 

за братів та за весь світ. Нехай Діва Марія супроводжує і заступається за нас», - побажав на завер-

шення у своєму посланні Святіший Отець. 

 

Департамент інформації УГКЦ 

 

   Владика Михайло Бубній, екзарх 

Одеський, вже від самого свого 

зачаття в лоні матері відчуває 

неустанну опіку Пресвятої Бого-

родиці над своїм життям. Цю 

опіку Небесна Мати виявляла у 

його житті багатьма способами, 

особливо під час проходження 

військової служби, врятувавши 

юного солдата від війни в Афгані-

стані. Тому сьогодні спілкуємося 

із владикою Михайлом про його 

особисте вшанування Пресвятої 

Богородиці та про Її материнст-

во над кожним із нас. 

 

У давній традиції Української Греко-Католицької Церкви місяць травень є присвячений посиле-

ній молитві до Пресвятої Богородиці. На Вашу думку, чому ми у сучасному світі повинні продов-

жувати цю практику та заносити молитви до Пресвятої Богородиці? 

 

Думаю, Ви свідомо згадали про давню традицію УГКЦ. Назагал християнська традиція, чи як ми 

кажемо традиція Церкви, це є щось надзвичайно цінне для кожного християнина. Це є та спадщина, 

яка передається з покоління в покоління від Апостольських часів, через Отців Церкви і аж до сього-

дні; вона утверджує нас, що так скажу, в божественній єдності віри та звичаїв. Простими словами 

можна сказати, що церковна традиція, це свого роду «генетичний код», по якому нас можуть 

«ХРИСТИЯНСТВО БЕЗ БОГОРОДИЦІ БУЛО БИ ДУЖЕ БІДНИМ, 
УБОГИМ ТА ОСИРОТІЛИМ, ЯК ДИТИНА БЕЗ МАТЕРІ», —  

ВЛАДИКА МИХАЙЛО БУБНІЙ 
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розпізнати та ідентифікувати як християн, або в нашому випадку, як окрему найбільшу східну като-

лицьку Церкву свого права. 

 

Не хочу вдаватися в історію виникнення цих травневих богослужінь, т. зв. маївок, лиш засиг-

налізую, що наш український народ завжди мав особливу набожність до Пресвятої Богородиці ще 

від княжих часів, тому наприкінці XIX — початку XX століття, під проводом Праведного митропо-

лита Андрея Шептицького, великого духовного Подвижника і ревного почитателя Матері Божої, 

власне й почало формуватися це літургійне богослужіння, яке ми сьогодні звемо Молебень до Пре-

святої Богородиці. А оскільки місяць травень, з огляду на таку зачаровуючу весняну красу і про-

будження природи, коли можна до стіп Богородиці принести гарний букет весняних квітів і біля 

джерела або каплички на природі просити Її заступництва в нелегкій долі становлення української 

державності, почала зароджуватись ця гарна традиція посиленої молитви до Богородиці у місяці 

травні. 

 

Якщо це гарна і духовно збагачуюча традиція, то чому б ми мали її занедбати і не передати 

наступним поколінням? Навпаки, ми повинні її плекати, удосконалювати і передавати це багатство 

і цей «духовний генетичний код» наступним поколінням. 

 

Чи може існувати християнство без Богородиці? 

 

Чесно кажучи, я собі цього не уявляю. Було б воно тоді дуже бідним, убогим та осиротілим, 

подібно, як дитина без матері. Звісно, що єдиним нашим Спасителем і Відкупителем є Господь наш 

Ісус Христос і кожний християнин, котрий охрещений в ім’я Пресвятої Тройці має відчинену 

«браму спасіння», але щоб до неї дістатися і через неї увійти, на цьому земному шляху треба подо-

лати ще багато різних перешкод, так видимих, як і невидимих. Прямувати до спасіння під покровом 

Богородиці духовному чаду завжди є надійніше і безпечніше, подібно як дитина в обіймах своєї 

природньої матері почувається захищеною і в безпеці. 

Зрештою, першою, хто прийняв Спасителя і Відкупителя світу, хто носив Його у своєму лоні і на 

руках, це була Марія, тому можна сказати, що Богородиці належиться від нас християн особлива 

вдячність за «так» сказане архангелові Гавриїлові. Вона була покликана до надзвичайно важливої 

місії в історії Спасіння людського роду, тому Марії належиться також і особливе місце у Христовій 

Церкві. В останні хвилини свого життя на хресті, Ісус Христос, як кажуть богослови, через слова 

зверненні до своєї Матері: «Жінко, ось син твій» та до улюбленого учня Івана «Ось матір твоя», від-

дав щойно засновану свою Церкву під особливу опіку Марії. Вона є тою жінкою, про яку Бог сказав 

змієві у раю: «Ворожнечу покладу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством». 

 

Тому, починаючи вже від перших кроків маленької християнської спільноти, Марія, мати Ісусо-

ва, завжди була присутня на молитві, брала участь у всіх найголовніших зібраннях Христових уче-

ників і під Її особливим материнським покровом починала зростати та розвиватися ця молода спіль-

нота християн. 

 

І те, що сьогодні християн у світі нараховується більше 2 мілярдів осіб, беззаперечно в цьому ве-

лика заслуга Пресвятої Богородиці, яка часто навідується до своїх дітей у цей світ, з’являючись в 

різних місцях і країнах; а на її чудотворних місцях відбуваються надзвичайні події навернень, очи-

щень, оздоровлень і т. ін. Тому я не уявляю християнства без Богородиці. 

 

Яке місце Пресвята Богородиця займає у Вашому особистому житті? Можливо, пригадуєте 

певні моменти із Вашого життя, коли особливо відчувалася Її підтримка та присутність? 
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Маю таке відчуття, що я від самого зачаття в лоні своєї матері знаходжусь під Її неустанною 

опікою. Найперше, тому, що моя мама має особливу набожність до Матері Божої, а по-друге, що 

передаючи мені віру, вона прищепила в мені велику любов до Пресвятої Богородиці; навчила мене 

багато молитов і пісень до Богородиці, часто мені розповідала різні біблійні оповідання і дуже ча-

сто переповідала мені свої сни, в яких бачила Пресвяту Богородицю. 

 

Один випадок з моїх юних років якось по-особливому мені запам’ятався. Коли мене призивали 

до військової служби в радянські часи, моя мама, проводжаючи мене до війська, взяла мій запис-

ник, помістила в кутику цього записника медалик Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, про-

шила те місце, щоб я випадково його не загубив, і подала мені кажучи: «На пересильному пункті 

заберуть в тебе все, включно з одягом, але я знаю точно, що дозволяють взяти зі собою тільки гама-

нець або записник, тому, тримай сину, нехай Пресвята Богородиця тебе провадить, щоб ти щасливо 

повернувся додому». Перше чудо відбулось вже на пересильному пункті. Стоячи в довгій черзі, я 

спостерігав, як офіцер сканував поглядом кожного, хто підходив, і тоді визначав до якого роду 

військ відправити цього призовника. Коли підійшла моя черга, він глянув мені в очі і запитав: 

«Выбирай! Куда хочешь?». Маючи двох старших братів, які вже повернулись з війська і мені багато 

чого розповіли, я довго не думаючи відповів: «Войска связи». «Пожалуйста проходи вон туда». Ду-

маю, це було невипадково, це була явна опіка Пресвятої Богородиці. 

 

Нас сформували по групах і мали направляти на війну в Афганістан, але чомусь раптом, в остан-

ню хвилину змінили плани щодо моєї групи, і нас відправили в Магдебург, Німеччину, де я щасли-

во прослужив два роки. Кожного вечора, після команди «Отбой», перше що я робив, це згадував 

про медалик Богородиці, накривався з головою покривалом і молився собі перед сном. 

 

Можу твердо сказати, що Її особливу опіку я відчував у різних обставинах військової служби і не 

тільки, тому до сьогодні, Богородиця займає достойне місце в моєму особистому і духовному житті. 

 

Літургійна традиція Української Греко-Католицької Церкви використовує безліч титулів щодо 

Пречистої Діви Марії. Особливо яскраво це виражено у молитві Акафісту. Який із літургійних ти-

тулів у стосунку до Богородиці є для Вас найбільш близьким та зворушливим? 

 

Ці безліч титулів щодо Богородиці є настільки реальними і глибокозмістовними, що під час мо-

литви десь кожен по своєму є близьким та зворушуючим. Але звісно, що серед загальної кількості є 

деякі особливіші, продиктовані тими чи іншими обставинами. І такою найближчою серцю і 

найріднішою для мене є Матір Божа Неустанної Помочі. Чому? 

 

Після того, як я в 1990 році щасливо повернувся з війська, вирішив вступити в монастир. Оскіль-

ки в часі підпілля до нашого родинного дому часто навідувався отець Михайло Шевчишин, монах 

редемпторист, то звісно, що, знаючи його особисто з дитинства, я зустрівся з ним і виявив таке ба-

жання. Після розмови з ним, я розпочав свою кандидатуру в Згромадженні Редемптористів. 

Відтоді, після родинної, почав формуватися в мені наступний етап марійної побожності. Заснов-

ник Редемптористів, святий Альфонс Марія де Ліґуорі, був великим почитателем Пресвятої Богоро-

диці, написав багато марійних творів, молитов, пісень і складав навіть мелодії до цих пісень. Нама-

лював також багато образів Пресвятої Діви Марії. Отже, Редемптористська духовність тісно пере-

плітається з марійною, тому ченці, що живуть і виховуються у цьому Згромадженні, мають особли-

ве відношення до збереження такої багатої духовної спадщини свого Засновника. Навіть ззовні во-

ни виявляють свою любов до Марії, коли прикріплюють до пояса велику вервицю на 150 зерняток, 
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зав’язуючи її так, щоб в результаті вийшов символ букви «М», тобто перша буква слова Марія. 

 

Але це Згромадження, крім такої багатої спадщини від свого засновника, має ще дуже дорогоцін-

ну реліквію — оригінальну Ікону Матері Божої Неустанної Помочі, яка знаходиться в Римі в церкві 

святого Альфонса при Генеральному домі. За давнім переказом цю ікону намалював св. апостол і 

євангелист Лука, відтворивши на ній справжні риси Божої Матері. Історія цієї ікони і як вона потра-

пила до Риму є дуже цікавою, заохочую прочитати про неї на веб-сторінці редемптористів. Хочу 

тільки зауважити, що в 1866 році Папа Римський Пій IX, передаючи цю ікону під опіку редемпто-

ристам, висловив прохання: «Зробіть її відомою в усьому світі». Тому, якщо ви, незалежно від кон-

тиненту чи країни, потрапляєте до монастиря чи церкви, якою опікуються отці редемптористи, ви 

обовязково знайдете на достойному місці цю надзвичайно красиву ікону, написану у візантійському 

стилі. 

 

Оскільки моє покликання до монашого і священичого служіння плекалося і утверджувалося в 

Згромадженні редемптористів, тому думаю цілком природньо, що титул Матері Божої Неустанної 

Помочі для мене є найбільш близьким і цю ікону я навіть помістив на своєму єпископському гербі. 

 

Сьогодні ми можемо зустріти доволі різноманітні прояви марійської побожності серед нашого 

народу. І це не дивно, адже споконвіків українці прибігали під покров своєї Небесної Матері. Однак, 

інколи деякі «побожні практики» можуть йти всупереч офіційному навчанню Церкви. Тому дещо 

догматичне питання: якою повинна бути справді православна прослава Богородиці? 

 

Природньо, що народна побожність започатковує певні побожні практики, які відображають пев-

ну культуру і звичаї того чи іншого регіону, країни чи континенту, які по відповідному часі, якщо 

не суперечать навчанню Церкви, можуть стати певними звичаями, більше того, можуть бути внесе-

ними також до літургійного церковного життя. Коли йдеться про те, якою повинна бути правдива 

прослава Богородиці, то найперше потрібно чітко розрізнити шану, яку ми віддаємо Триєдиному 

Богові від цієї, яку віддаємо Пресвятій Богородиці, святим угодникам та святим предметам, як 

наприклад іконам, мощам і т. ін. 

Дуже часто створює непорозуміння і певні труднощі саме термінологія і наше недосконале слов-

ництво. Тому на це треба звертати особливу увагу, щоб вберегти себе від неправельного трактуван-

ня і розуміння богопочитання та не впасти в якусь єресь. В українській мові ми маємо певні 

терміни, які більш-менш правдиво відображають градацію віддання шани святим особам і святим 

речам, це поклоніння, почитання і вшанування. Послуговуючись цими термінами відразу стає зро-

зумілим і ясним, що поклоніння віддаємо єдиному Богові і Спасителеві людського роду, почитання 

належиться Пресвятій Богородиці і святим угодникам Божим і врешті вшановуємо святі предмети, 

як наприклад ікони, мощі, реліквії і т. ін, хоча ці два останні (почитання і вшанування) як синоніми, 

можуть взаємозаміняти одне одного. Натомість поклоніння, завжди належить єдиному Богові 

(винятком хіба що може бути Чесний і Животворящий Хрест Господній, якому поклоняємось, але 

знову ж таки, маючи на думці особу Ісуса Христа, Спасителя і Відкупителя світу, на ньому розпято-

го). 

 

Можна дуже багато говорити, якою мала би бути прослава Марії, багато книг про це написано, 

але якщо коротко, то на мою думку найкраще відображає це один з благальних стишків із Молебе-

ня: «Маріє, посереднице, що не покинула нас після свого успення, радуйся…!» Марія має дуже ба-

гато титулів, але якщо говорити про її прославу, слід завжди пам’ятати, що вона є тільки 

«посередницею» на дорозі нашого спасіння і в наших відносинах з Богом. Тут є, з однієї сторони, 

біблійне підґрунтя, коли наприклад під час весілля в Кані Галилейській, Марія звертається до  



 

      Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    14 Нова Зоря    Том LV, № 1    Січень, 2020       Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    6  Нова Зоря    Том LIV, № 5     Травень, 2019 

 

     Нова Зоря    Том LV, № 1       Січень, 2020 9       Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    16  Нова Зоря    Том LIV, № 12    Грудень, 2019 

 

     Нова Зоря    Том LV, № 1    Січень, 2020 21  
 

 Нова Зоря    Том LIV, № 5      Травень 3    Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    12 Нова Зоря    Том LV, № 6    Червень, 2020 

 свого Сина і просить помочі для молодят, бо вина їм забракло, і в результаті Ісус робить пер

 ше чудо як Спаситель. А з іншої сторони, це посередництво яскраво вирежене в іконографії, 

де на багатьох іконах ми можемо побачити, як Марія тримаючи на руках свого Сина, своєю рукою 

вказує однак на Ісуса, як на Дорогу, Правду і Життя. Тому, прославляючи Пресвяту Богородицю, 

слід завжди пам’ятати, що Вона лише супроводжує нас на шляху до спасіння, є заступницею для 

всіх християн, є нашим покровом ширшим від оболоків, прибіжищем грішників, заступницею пе-

ред справедливим суддею і т. д. 

 

Чого може навчити Пресвята Богородиця кожного вірного сьогодні, у цей нелегкий та доволі 

тривожний час смертоносної недуги? 

 

Якщо прослідкувати викладене на сторінках Нового Завіту життя Пречистої Діви Марії, почина-

ючи від Благовіщення, зауважимо, що воно дуже часто було доволі тривожним і нелегким. Давайте 

спробуємо хоча б перелічити ті тривожні моменти, про які нам розповідають євангелисти. Коли не-

сподівано прийшов до Марії архангел сповістити про Божі плани щодо Її покликання, вона дуже 

стривожилась і почала роздумувати в собі, щоб це могло значити? Тоді архангел, заспокоюючи, 

сказав: «Не бійсь, Маріє! Ти знайшла в Бога ласку». Пройшло трішки часу і Йосиф, котрий зару-

чився з Марією, довідується, що вона вагітна і задумав тайкома Її відпустити, — що тоді творилося 

в Її серці та думках, важко собі навіть уявити. Пізніше, коли настав час родити, не в домашніх умо-

вах, а на чужині та ще й в убогій стаєнці біля тварин. Як почувала себе Марія в той час? Тільки-но 

Марія почала пригортати новонароджене Дитятко до грудей, ним тішитись, аж тут звістка від Йоси-

фа, — «Втікаємо Маріє в Єгипет, бо цар Ірод задумав вбити наше дитятко». Не маючи поживи, не 

маючи чистого одягу, не маючи домашнього затишку, повністю довірившись Богові і поклавшись 

на милість інших людей, мігрують в інший, чужий для них край. Як їм було там, не знаємо про це 

нічого, але напевно нелегко. Врешті, надходить звістка від ангела, що помер переслідувач Ірод і мо-

жуть повернутися в свою землю. Після таких бурхливих тривожних хвилин, здається, настає трохи 

спокійніший час дитячих років життя Ісуса, але навіть тоді, коли вони Його маленького жертвували 

у Єрусалимській святині, то праведний Симеон попередив Марію, кажучи: «Ось це Дитятко постав-

лене для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі; він буде знаком протиріччя, а тобі Маріє меч прошиє 

душу…». І ось настає той момент, коли над її сином Ісусом починають знущатися, страшно його 

катують, засуджують на смертний вирок, показово через місто ведуть його на розпяття, прибивають 

до хреста і піднімають, щоб у страшних судорогах залишити його на конання. Марія все це бачить, 

стоїть під хрестом і нічого не може вдіяти. Що діялося в її умі та серці? Страшний меч болю 

наскрізь прошив її материнське серце. Здавалося б, це кінець світу. Але після всього цього настає 

час воскресіння і вознесіння. 

 

Я думаю, що ті обставини життя Богородиці та Її свідчення у вірі, в любові, в терпеливості, у 

співстражданні, в надії, але понад усе в її словах, висказаних ангелові під час благовіщення: «Ось я 

Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову!», найкращий урок для кожного з нас в 

непросих життєвих обставинах. І це не тільки тепер під час пандемії, але завжди і всюди. Дуже ча-

сто підсвідомо ми наслідуємо своїх батьків в тих чи інших життєвих обставинах. Тому я дуже за-

охочую, щоб ми при різних обставинах нашого життя, наслідували також Матір нашого духовного 

життя — Марію, і вдавалися під Її особливий покров і заступництво. 

 

Розмовляв Іван Вихор 

Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ 
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ШІСТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ ТОМУ В РОСІЙСЬКІЙ ТЮРМІ  
ПОМЕР БЛАЖЕННИЙ КЛИМЕНТІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 

   Шістдесят дев'ять років тому 

в російській тюрмі помер бла-

женний Климентій Шептиць-

кий 

   1 травня 1951 року о 21 го-

дині 30 хвилин в ув’язненні у 

Владимирському централі 

(Росія) помер блаженний ар-

хімандрит Климентій Шеп-

тицький. Він був репресований 

радянською владою та, пере-

терпівши більше сорока до-

питів репресивних органів, не 

зрадив своєї віри.  

 

 Блаженний священномученик Климентій Шептицький (17 листопада 1869 — 1 травня 1951) був 

архімандритом монахів Студійського уставу, екзархом Росії та Сибіру, а також рідним братом мит-

рополита Андрея Шептицького. Також у світському житті він був послом до Галицького сейму та 

Віденського парламенту, заступником голови Господарського товариства та голова Товариства 

Лісівників Галичини. 

 

5 червня 1947л року Климентій Шептицький був арештований радянськими спецслужбами у 

своїй келії під час вечірньої молитви. У келії проведено обшук, в результаті якого знайдено антира-

дянську літературу та два плакати ОУН із зображенням у центрі національного тризуба та підписом 

«Слава Україні! Героям слава!». Натомість монахи стверджували, що ці речі спеціально підкинули 

працівники каральних органів під час обшуку. 

 

Арештованого Климентія Шептицького везли на відкритій вантажівці, а солдати демонстративно 

наставили на нього зброю. Блаженний Климентій зміг тільки вклонитися селянам, які спостерігали 

за цим стоячи біля своїх домівок, та поблагословити село. 

 

Слідство тривало сім місяців. Увесь цей час отець Климентій зазнавав знущань. Допити проходи-

ли переважно вночі. Його били, морально знущалися із нього, шантажували, залякували, погро-

жували фізичними тортурами. 

 

Слідчий неодноразово пропонував йому зректися своєї віри, перейти в юрисдикцію Московської 

патріархії, обіцяючи відпустити його в монастир. Климентій Шептицький не зрікся своєї віри та 

принципів. 

 

Він був засуджений на 25 років ув’язнення за звинуваченням у ―зраді батьківщині‖. Архімандрит 

Климентій Шептицький помер в ув’язненні 1 травня 1951 року о 21 годині 30 хв. у Владимирському 

централі. Похований десь під стінами в’язниці. 

 

Про процедуру захоронення розповідала Варвара Іванівна Ларіна, колишня працівниця  
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«..ВСТАНЬ, ВІЗЬМИ СВОЄ ЛОЖЕ І ХОДИ...»  

ІНТЕРВ'Ю З О. ВОЛОДИМИРОМ КУШНІРОМ  

Владимирського централу: ―Померлого роздягнули, обгорнули у простирадло, взяли на ноші та 

винесли на міський цвинтар, що знаходиться поруч в’язниці. Тіло кинули у заздалегідь приготовану 

яму і засипали землею, не залишаючи жодних позначок‖. 

 

У1996 році він отримав звання «Праведник народів світу» за порятунок євреїв у часи Голокосту. 

 

velychlviv.com 

 

Встань і ходи! 

Встань! 

 

   Ці слова в Новому завіті повторюються 

безліч разів. Христос говорить чітко і вива-

жено. Без зайвої агресії чи гніву. Одне слова 

в якому скривається заклик до дії і той же 

час своєрідний поштовх: зроби! підведися! 

спробуй! наважся! 

 

   Сьогодні хочу познайомити вас зі священ-

ником Володимиром Кушніром, сотрудни-

ком Катедрального собору св. Миколая, 

Синкелом у справах мирян Чиказької 

єпархії, а також капеланом при одній із ліка-

рень нашого міста. 

 

   Сьогодні хочу, щоб ми разом із вами 

трішки більше (можливо й для когось впер-

ше) перейняли досвід служіння своїм ближ-

нім в непростий, але такий необхідний 

спосіб! 

 

   Сьогодні поговоримо про РОЗСЛАБ-

ЛЕНІСТЬ(духовну та фізичну) і те, як не бо-

ятися цього явища, а ефектфивно йому протистояти! 

 

«..ВСТАНЬ, ВІЗЬМИ СВОЄ ЛОЖЕ І ХОДИ..» 

 

   - Отче, скажіть, будь ласка, чого навчає Вас сьогоднішнє Євангеліє? 

 

    Слова, які Христос промовляв дві тисячі років тому, я намагаюся подивитися на них через 

призму сучасності, сьогодення. Як на мене, найперше потрібно зрозуміти, що Слово Боже - живе! 

Вони проходить через століття, цілі покоління людей і наше завдання в тому, щоб провести  
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 паралель в своє життя, зрозуміти, яке відношення щодо мене має той чи інший уровок з Єван

 гелія. 

 

   Наступне - це підтвердження того, з чим я стикаюся кожного дня. Я працюю медичним капела-

ном і стикаюся з різними особами, багато з яких взагалі не знають Христа, але тим не менш вони 

Його потребуть. У них свої проблеми і турботи і так, як і ми прагнуть знайти відповіді на свої запи-

тання. Як і за часів Ісуса, люди потребують зцілення так само і зараз, Він приходить до них, але, 

можливо, в трішки інший спосіб. 

 

    - Скажіть, як Ви думаєте, біля купелі в Єрусалимі було сотні-тисячі хворих, можливо навіть 

багато з них потребували нагальнішої допомоги, зцілення від Ісуса. Герой цієї притчі, зціленей роз-

слаблений чловік, спонтанний випадок чи мудрий і давно знайний план Бога? 

 

   В нашому житті, напевно, ставалися такі речі, коли ми відверто дивувалися: як? Як це можли-

во? Я так давно хотів отримати те-то і те-то. 

 

   Я схильний вважати, що на кожного з нас в Бога є мудрий і добрий план. Ми молимося, проси-

мо і надіємося отримати те, що нам здається вкрай необхідним. В Бога це трохи по-іншому відбу-

вається. Прикладом того є розслаблений, який майже сорок років просив про зцілення. Бог не забув 

про нього, він прийшов і підняв його тоді, коли настав відповідний час. 

 

   Наголошую ще раз, ми молимося і просимо про різне, від звичайних повсякденних дрібниць, 

закінчуючи тим, що для нас необхідне. Господь знає, Він допускає, Він же контролює і допомагає в 

усьому, що відбувається з нами. Це не означає, що не варто просити. Просіть, але впершу чергу 

довіряйте, бо Він знає, коли настане відповідна пора. 

    

   - Розкажіть, що потрібно застосовувати, щоб подолати дипресію? 

 

   Найперше, важливо не боятися себе. Вміння приймати той стан, який ми переживаємо, адже 

саме тоді, ми можемо зробити правильні висновки, знайти відповідні "ліки", щоб якось зарадити цій 

ситуації. 

 

   Що таке депресія - це дисбаланс в духовному і фізичному житті людини. Ми приймаємо душ, 

щоб бути чистими, слідкуємо, щоб наш одяг не був брудним, адже живемо в суспільстві, тому по-

винні стежити за своїм зовнішні виглядом. Так само можна сказати про душу. Коли людина відчу-

ває своєрідний дисбаланс, це може слугувати сигналом, щоб звернули свою увагу на те, що коїться 

в середині нас, можливість перевірити свій контакт з Богом. 

 

   Для себе якось поступово вдалося вивести власний рецепт як позбутися дипресії і вміти проти-

стояти негативу. Перші дві складові - це духовна і фізична сторона. Якщо людина дбає про молит-

ву, часто приходить до церкви і прймає святі тайни, їй також не потрібно забувати про своє тіло. 

Ранкова гімнастика, біг, важка атлетика - все це допомагає підтримувати тіло в тонусі і в хорошій 

формі. Коли ми навпаки, надаємо перевагу другому і забуваємо про духовну сторону, зникає гар-

монія. Потрібно вчитися відчувати баланс у собі і не боятися експерементувати, щоб зрозуміти, що 

нам підходить. Словом, вчитися відчувати себе. 

 

   Ще одна не менш важлива складова - моральне задоволення. В кожного з нас знайдеться улюб-

лена справа, заняття, яке допомагає відволікатися і приносить приємне відчуття. 
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   (про капеланство) 

 

  Зараз ми знаходимося в одній із лікарень (AMITA HEALTH). Це тільки однин із багатьох госпи-

талів, які були засновані сестрами-монахинями (RESURRECTION). Коли я тільки-но прийшов 

влаштовуватися сюди на роботу, дуже валика кількість подібних закладів, будинки для людей похи-

лого віку були під керівництвом монашого згромадження. На жаль, багато лікарень перейшли під 

опіку потужніших компаній, але сестри надалі активно працюють і всіма силами дбають про своїх 

пацієнтів. (Щоб ви чіткіше могли уявити як тут все працює, потрібно розуміти, що монахині вико-

нують різноманітну роботу за доглядом хворих. Окрім них в подібних закладах процює чимало лю-

дей, але саме сестри згромадження RESURRECTION становлять стержень цієї організації). 

 

   Тут в Америці та й взагалі в цілому світі підхід до здоров’я людини цілісний. Тобто у лікуванні 

пацієнта задіюється не тільки фізична, а й духовна сторона. Ми капелани, виконуємо невід’ємну 

функцію в цьому процесі, адже тут притримуються думки, що тілесне зцілення практично не мож-

ливе без внутрішньої гармонії хворого. Кожна людина різна, відповідно до кожного існує свій 

підхід. Про духовний стан дбаємо більшою мірою, адже віримо, якщо хтось має стрес, переживан-

ня, відчуває неспокій, то не може вповні приймати фізичне зцілення й оздоровлення. Наша роль ка-

пеланів - дати можливість, правильно скерувати людину, щоб вона могла виговоритися, відкритися, 

показати цей внутрішній біль, щоб процес фізичного зцілення проходив для неї простіше. 

 

    - Що потрібно для того, щоб стати капеланом? 

 

    У нашій сфері дуже добре працює такий принцип: «як ти можеш допомогти комусь, якщо не 

можеш зарадити собі самому». Найперше, потрібно розуміти, щоб стати капеланом, не обов’язково 

бути священником. Достатньо здобути відповідну освіту і щонеменш важливо відчувати бажання 

допомогти іншим. 

 

   Clinical Pastoral Education - спеціалізований курс для навчання та підготовки кваліфікованих 

капеланів. Все відбувається так: студент потрапляє в групу, яка складається із шести осіб. В кожній 

такій групі є supervisor(наглядач), який направляє і стежить за успіхами своїх підопічних. Навчаль-

ний процес проходить при лікарнях, адже саме там є можливість поспілкуватися з людьми, перей-

няти їхній досвід, який потім записується у вигляді діалогу і проговорюється з іншими студентами. 

Таким чином це допомагає через пережиття різних людей, зрозуміти і краще пізнати самого себе, 

визначити свої помилки та проаналізувати думки своїх одногрупників. 

 

   Щоб отримати дозвіл на подібну роботу, потрібно закінчити чотири ступені навчання. Кожен 

крок(ступінь) триває приблизно шість місяців. Після цього, студент має можливість стати серти-

фікованим спеціалістом, захистивши свою роботу перед спеціальною комісією, тобто ще більш 

підвищити свою кваліфікацію. 

 

   - Чому ви вирішили займатися капеланством? 

 

  Я бачив досвід інших священників, те чого вони навчилися і наскільки корисно мати такі знан-

ня. В сповідях, на своїх парафіях ми чуємо різні переживання, але не завжди стикаємося з мораль-

ними травмами, фізичними болями людей. В кожного свій досвід і сприйняття, але часто буває так, 

що людина закрита до діалогу, через це не завжди можна знати, що відбувається в середині 

і ,відповідно, неможливо допомогти їй. 
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      В католицьких семінаріях діє цілий курс спеціальної підготовки студентів до капеланства. 

Мені дуже хотілося, щоб в наших навчальних закладах, де здобувають знання майбутні священни-

ки, запровадили також цю програму, адже вона неабияк збагачує і дозволяє пізнати людину з іншо-

го боку. 

 

   Коли в 2011 році я закінчив перші два ступеня навчання, отримав дозвіл бути капеланом. На 

сьогодні, через десять років відколи я почав працювати в цій сфері, вимагається чотири ступені. 

Особисто для мене, це свідчить про те, що ми не стоїмо на місці, намагаємося йти в одну ногу з ча-

сом і бути корисними. 

 

   В нас є різноманітні можливості щоб підвищити свою класифікацію, вдосконалитись у важли-

вих нюансах цієї роботи. Проводяться семінари, реколекції, виступають спікери. Я намагаюся кори-

стати з цих можливостей і також розвиватися. 

 

   (про Людей:) 

 

 Чим більше спілкуєшся з людьми, там краще можна простежити їхню багатогранність. Іноді, ці 

знання сприяють вмінню розгледіти справжні емоції і почуття, які схованні під багатьма масками і 

страхами. Можна сказати, що капеланство вчить читати між рядків і не сприймати все пря-

молінійно. 

 

   Дуже часто люди виливають свій біль, образу на Бога, негативний досвід з іншими на нас свя-

щенників, як в світтєві баки. Але це потрібно правильно сприймати і розуміти. Люди потребують 

бути вислуханими і почутими. Тому нас капеланів вчать, як знайти правильний підхід і скеровувати 

у відповідне русло для того, щоб знайти причину внутрішнього болю. 

 

   До нас потрапляють дуже різні особи з іншими віросповіданнями всіх національностей. З прак-

тикуючим християнами вдається легше віднайти спільну мову. Часто бувають такі випадки, коли 

хтось не готовий або просто відкидає капелана. В таких ситуаціях варто пам’ятати, що можливо, це 

не підходящий час, тому коли випаде ще одна можливість варто знову спробувати. 

 

   Основа без якої не обійтися в нашій роботі - це святі тайни. В нашій лікарні є каплиця, де 

щодня відправляється Месса. Я маю біритуальність(можливість служити в двох обрядах), тому 

дуже часто уділяю святі тайни, переважно це Єлеопомазання(св. Тайна, яка уділяється в стані важ-

кої хвороби), Євхаристія, сповідь, а буває навіть таке, що й Хрещення. 

 

   Останнє - підтримка:) Її бракує. Особливо нам, людям. Бути міцною скелею для інших - безцін-

но! Кожен з нас може бути капеланом в своєму житті для когось іще:) 

   Ти можеш! 

   Будь! 

 

   Всім щиро дякую за увагу і ваш час! 

   Бережіть себе! 

   ___________________ 

 

    Автор: МАР'ЯН КОСТЮК 
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ЛІТУРГІЄЮ КРОК ЗА КРОКОМ. Ч.2 

о.д. Андрей ПАВЛИШИН, ЧСВВ 

“МІСІОНАР”, №2 (230), Лютий 2012р. 

 

ЛІТУРГІЙНЕ ЖИТТЯ 

Минулого разу ми розглядали першу частину Божественної Літургії — проскомидію, а тепер ми 

будемо говорити про іншу її частину — Літургію Слова, або, по-іншому, Оглашенних. 

У сиву давнину при другій частині літургії дозволено було знаходитись у храмі разом з христия-

нами також і оглашенним (тобто, тим, що бажали стати християнами). Є певні згадки, що ними мог-

ли бути навіть іновірці: язичники, юдеї, і єретики. Проте, зазначу, будучи у храмі, вони мали своє 

окреме місце перебування — притвір. Притвір, або нартекс, що походить від пізньогрецького слова 

означає шкатулка, скринька — це у візантійській і християнській архітектурі — крите передсіння 

при передній стіні храму. Призначений передусім для катехуменів і покутників. Коли диякон взи-

вав: «Оглашенні, вийдіть!», — то вони покидали притвір і виходили з храму. Лише частково їм до-

зволено було брати участь у Літургії, щоб «оглашатися», тобто, мати можливість навчатись христи-

янської віри. Саме від цього і пішла назва оглашенних. Ця частина, крім певних молитов, які свяще-

ник потиху відчитував коло вівтаря, ще включає: одну велику і дві малі ектенії, антифони, пісню 

«Єдинородний Сину» (можливі «Блаженства»), Малий Вхід з Євангелієм, пісню «Святий Боже», 

читання апостольських Послань і Діянь та безпосередньо читання Євангелія, сугубу ектенію і моли-

тви за оглашенних. 

Сама Літургія Оглашенних відображає ті діла Ісуса, які він чинив від свого народження і до 

страстей задля нашого спасіння. Тут також є згадки і старозавітні, в яких Бог вже заздалегідь готу-

вав людство до приходу Христа. 

По-іншому ця частина Служби Божої називається Літургією Слова (як тепер її прийнято назива-

ти), бо центром цієї частини є читання Св. Письма — Євангелія — Слова Божого. 

Цю частину Літургії не установив Ісус Христос, але апостоли запозичили в євреїв порядок її від-

прави в синагогах. Служили Літургію Слова і Літургію Жертви окремо. У IV ст. паломниця Етерія 

розповідає, що в одній церкві служили Літургію Слова, тоді йшли до іншої, матерньої, на Літургію 

Жертви. Сама Літургія — це була величава процесія. 

Кадження 

По завершенні Проскомидії священик відчиняв царські двері, що має своє символічне пояснен-

ня: це відчинилось небо в час народження Христа, і ангели величавими піснями прославляли Бога, 

звіщаючи пастухам про народження Месії. Місцями побутує інша традиція, що двері залишаються 

зачиненими, а відслонюють завісу, до входу з Євангелієм. По цьому диякон (або священик, якщо 

нема диякона) проводить кадження, творячи пахучий дим — фіміам. Найперше обкаджує святий 

престіл, віддаючи цим шану самому Ісусові Христові. Престіл символізує не лише його гріб, але і 

престол слави. Далі обкаджує горне сідалище, всі ікони у святилищі, тим самим віддаючи пошану 

святим, що зображені на них. На завершення обкаджує вірних і церкву, цим вказуючи на присут-

ність Святого Духа та розлиття його благодаті. Фіміам — це також пригадка вірним, щоб залишили 

свої буденні думки і піднесли їх до Господа, разом зі своїми молитвами, що, як пахучий дим фіміа-
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му, підносяться до неба. 

Тепер, щоб вам було краще зрозуміло, вважаю за потрібне дещо пояснити про диякона. В обо-

в’язки диякона входить співслужіння єпископам та ієреям при уділенні ними святих Таїнств, здійс-

ненні богослужінь. Той, хто до прийняття сану диякона прийняв постриг у монашество, називається 

«ієродиякон», а хто прийняв святе Таїнство Шлюбу до прийняття сану диякона, — «білий» свяще-

ник у сані диякона (одружений клірик). «Протодиякон» — старший серед одружених дияконів по 

чину, а серед ченців-дияконів таким є «архідиякон». Монах, коли прийняв схиму і є дияконом, на-

зивається «схиієродиякон». У диякона є свій літургічний одяг: стихар, орар і нарукавники (поручі). 

Стихар диякона — це довгий одяг із широкими рукавами, з розрізами від пахв до низу, скріпленими 

ґудзиками. Стихар одягається дияконом поверх підрясника чи габіта (монаший одяг). Стихар сим-

волізує одяг спасіння, і шиють його зі спеціальної церковної тканини. Орар — довга вузька стрічка 

через плечі з парчевої або іншої кольорової тканини. Орар символізує ангельські крила, а сам дия-

кон ніби уподібнюється ангелові чи херувимові, готовому виконувати волю Божу. Крім того, орар є 

символічним зображенням благодатних дарувань диякона як священнослужителя. 

Священик разом з дияконом, приступивши перед святий престол, розпочинають другу частину 

Літургії, створивши три поклони, вони починають молитву «Царю Небесний», далі «Слава во виш-

ніх Богу і на землі мир в людях благовоління» (двічі), саме ці слова, що стали молитвою, почули 

бідні вівчарі у часі Різдва Господнього, так Небо вітало втілення Боже. «Господи, губи мої відкрий, 

і уста мої сповістять хвалу твою» — це наступна молитва, яка пригадує священнослужителям, що 

неможливо прославляти Бога, якщо сам Бог не навчить це робити правильно, всім своїм серцем і 

душею. 

Тоді цілують: ієрей — св. Євангеліє, а диякон — св. трапезу, тобто престол. По цьому між свя-

щеником і дияконом починається молитовний діалог, з давніх часів він не змінився. Диякон, підняв-

ши правою рукою орар, закликає до священика: «Час служити Господеві, владико, благослови». Іє-

рей, знаменуючи його хрестом, мовить: «Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і навіки ві-

чні». Цими словами підводить до розуміння всемогутності Божої, вказує на те, що слава Божа про-

стягається крізь час, вона не має ні початку, ні кінця. Після цього діалогу диякон звертається до свя-

щеника з проханням: «Помолися за мене, владико», — немов усвідомлюючи всесильність і святість 

Божу. Тому він і звертається до ієрея з цим проханням, бо недостойний приступати до звершення 

цього дійства як грішна людина. Священик Господній відповідає: «Нехай направить Господь стопи 

твої», але диякон і далі наполягає: «Пом’яни мене, владико святий». Ієрей, благословляючи: «Нехай 

пом’яне тебе Господь Бог в царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки віків». Одержавши в за-

поруку благословення, диякон відповідає: «Амінь», — і, виходячи зі святилища, стає перед царськи-

ми дверима, де робить три поклони, мовивши: «Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хва-

лу Твою». Тепер диякон готовий приступити до служіння Господеві, взиваючи: «Благослови, влади-

ко!», — а ієрей бере Святе Євангеліє, розпочинаючи: «Благословенне царство Отця і Сина, і Свято-

го Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні». З цими словами священик робить святою книгою знак хре-

ста, не лише для того, щоб благословити справу, але по волі Спасителя, що заповів робити це на по-

дячний спомин його життя і хресної смерті. Саме це дійство має своє містичне значення, ці рухи і 

слова вказують на важливу суть, що сам Христос-Євангеліє, відкриває всім присутнім Царство в 

Пресвятій Тройці, прославляючи одного Бога в трьох особах, а творення знаку хреста книгою — це 

немов ключ, що відкриває небесні двері. Ісус повчав нас, що ніхто не приходить до Отця, як тільки 

через нього, а коли він приходить, то Царство Боже наблизилось. Це Таїнство, що неможливо пізна-

ти розумом людини, воно пізнається нашою вірою в Пресвяту Тройцю, яку про-славляє вся Церква. 

Народ це все усвідомлює і погоджується з цим, проголошуючи: «Амінь». 

«Амінь» — це єврейське слово, що має значення: «Нехай так буде», а іноді має значення печаті, 
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що не підлягає зміні. Цим словом завершуються всі наші молитви, та й Ісус вживав це слово, а особ-

ливо тоді, коли вказував на щось важливе: «Амінь, амінь». 

Після цього диякон розпочинає Велику або Мирну єктенію. 

Єктенія вказує спільноті вірних, про що потрібно молитись Церкві, бо Літургія є не лише спомин 

Христового діла спасіння, але й звернення до Бога з різними проханнями і нуждами. 

Саме слово єктенія є грецьке (протяжний, наполегливий, напружений). Це певний настрій моли-

тви, що поєднує у собі прохання. Називається великою або мирною; великою — бо має у собі найбі-

льше прохань — 12, а мирною — бо починається проханням про мир. 

Далі, вважаю, було б доречно розібрати ширше ці виголоси: 

«В мирі Господеві помолімся». Цей виголос спонукає нас молитись про мир, щоб ми залишили 

всі свої турботи щоденні, примирились з ближніми, щоб ми піднесли свої думки до Бога й почали 

молитись. Мир є досить важливий для духовного і молитовного життя, бо і сам Христос закликає 

нас до примирення: «… коли принесеш ти до жертовника свій дар, та тут згадаєш, що брат твій 

щось має на тебе, залиши отут дар свій перед жертовником, і піди, примирись перше з братом сво-

їм, і тоді повертайся, і принось свою жертву» (Мт. 5:23-24). 

«За мир з висот і спасіння душ наших — Господеві помолімся». У другому проханні ми просимо 

у Бога про мир для наших душ і їх спасіння, але цей мир із спасінням приходить до нас із висот від 

самого Бога, це не просто мир, але мир з самим Богом. Сам Господь бажає, щоб ми примирились з 

ним, бо саме так може статись наше спасіння, бо саме Його ласка нам так конче потрібна для спа-

сіння. 

«За мир всього світу, добрий стан святих Божих Церков і з’єднання всіх Господеві помолімся». 

Тут ми прохаємо Бога за мир на цілій Землі і за всі церковні громади, щоб вони в єдності славили 

Бога. Це прохання має важливе значення, бо ним ми просимо охоронити Церкву від Сатани, що є 

батьком розколу. 

«За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві 

помолімся». Це прошення звертає нашу увагу до церкви, в яку ми ходимо, і як це ми чинимо, а та-

кож просимо у Бога, щоб це чинити правильно, згідно з Його волею, як і те, щоб він опікувався ці-

єю громадою. 

«За святішого вселенського Архиєрея нашого (ім’я), Папу Римського, і за блаженнішого Патріа-

рха нашого (ім’я), і за преосвященнішого Митрополита нашого Кир (ім’я), і боголюбивого Єписко-

па нашого Кир (ім’я), чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь причет і людей, Господеві 

помолімся». Це прохання ми складаємо за церковну ієрархію, щоб вона добре рядила церквою і на-

вчала згідно з вченням Христовим, не допускаючи всякої єресі чи відступництва. Саме Святе Пи-

сання нас повчає молитись за настоятелів своїх, щоб Бог уділяв їм потрібні ласки потрібні для слу-

жіння Богу і людям. 

«За богобережений народ наш, за правління і все військо Господеві помолімся». В цьому про-

ханні ми молимось за цивільну владу, оскільки, від неї залежить добробут і безпека населення. 

«За місто це (або: село, святу обитель цю), і за всяке місто, країну і за тих, що вірою живуть в 

них, Господеві помолімся». Цей виголос звертає нас як до певної території, де відправляється Літур-

гія, так і до світу в цілому. Тут добре звернути увагу на те, що богослужіння відправляється найпер-

ше за осіб, що живуть з вірою, будучи практикуючими християнами. 

«За добре поліття (погоду), за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся». Церква 

добре пам’ятає, що людям потрібно харчуватись, тому просить у Бога всього потрібного для життя 
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вірних. 

«За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страдаючих, полонених і за спасіння їх Госпо-

деві помолімся». Спільнота вірних, тобто Церква, пам’ятає у своїх молитвах і тих, хто зараз не при-

сутній, але бажав би бути на молитві у спільноті, тому спогадує їх, вказуючи, через які причини во-

ни не могли долучитись. 

«Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю». Тут диякон звертає думки 

вірних до того, що саме Бог є правдивим заступником, спасителем, і охоронцем, як і на те, що ми 

спасаємось милосердям Його, а не своїми ділами. 

Після кожного виголосу диякона вірні відповідають: «Господи, помилуй». Молитва ця є досить 

давня і простягається на цілу Церкву, незважаючи на обряд. Ця молитва включає в себе глибоке 

значення, вона багатократно підкреслює, що все добро, яке ми посідаємо, є ласкою від Бога. При-

йшли ми у світ з порожніми руками, так його і покинемо, а те, що ми одержали, дане нам Богом. 

«Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Ма-

рію, з усіма святими пом’янувши, самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддай-

мо». На саме завершення ми спогадуємо Богородицю з усіма святими, прохаючи їх заопікуватись 

нами перед Господом, щоб вони заступались своїми молитвами за нас. Як найвищий вияв довіри і 

любові до Бога, ми поручаємось беззастережно в Його святі руки, а вся громада вірних голосно взи-

ває: «Тобі Господи». Це ми чинимо згідно з повчанням апостола Петра: «душі свої віддавати в доб-

рочинство Йому, як Створителю вірному» (І Пт. 4,19). 

Священик завершує всі прохання: «Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і 

Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні», — немов ставить крапку своїм потвер-

дженням, що чинимо добре все на славу Божу, як і те, що все почуте Богом. Люди, що моляться, 

мають свої прогрішення, що є перепоною, щоб бути почутими, але цар Давид запевняє:«Не нам, Го-

споди, не нам, але Йменню Своєму дай славу за милість Твою…» (Пс. 113:9), що заспокоює народ, 

який виголошує: «Амінь». 

У ЛЬВОВІ РОЗПОЧАВ 

ЗАСІДАННЯ  

ПОСТІЙНИЙ СИНОД 

УГКЦ 

25 травня 2020 року в Патріаршому домі в 

м. Львові розпочалися робочі засідання 

Постійного Синоду Української Греко-

Католицької Церкви. 

 Робочі засідання Постійного Синоду 

УГКЦ очолює Отець і Глава Української 

Греко-Католицької Церкви Блаженніший 

Святослав. Також у його роботі бере участь один із членів Синоду ‒ владика Теодор Мартинюк, 

єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, і двоє заступників членів Постійного Си-

ноду: владика Ігор Возьняк, архиєпископ і митрополит Львівський, та владика Ярослав Приріз, 

єпарх Самбірсько-Дрогобицький. Участь заступників зумовлена карантинними обмеженнями у 

зв’язку із поширенням пандемії та неможливістю прибуття членів Постійного Синоду через закрит-
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тя національних кордонів. 

Також участь у засіданнях бере Секретар Синоду Єпископів УГКЦ владика Богдан Дзюрах. 

У перший день роботи єпископи ознайомляться із сучасним станом монашества в Українській 

Греко-Католицькій Церкві, про який звітуватиме Патріарша комісія у справах монашества УГКЦ на 

чолі із владикою Михайлом Бубнієм, екзархом Одеським. Відтак владика Кеннет Новаківський, 

єпарх Лондонський, представить діяльність Душпастирської ради, а владика Богдан Данило, єпарх 

Пармський, разом із Патріаршою комісією у справах духовенства прозвітують про стан духовенства 

в сучасних умовах душпастирства, а особливо про розвиток покликань до священства. На завершен-

ня робочого дня також відбудеться презентація життя і діяльності Соціального відділу Української 

Греко-Католицької Церкви на чолі із владикою Василієм Тучапцем. 

Окрім того, синодальні отці розглянуть пропозиції щодо проведення Синоду Єпископів УГКЦ у 

2020 році та сучасний стан душпастирства Церкви в обставинах карантину, поширення пандемії та 

її наслідків. 

Варто зазначити, що засідання Постійного Синоду УГКЦ триватимуть до 27 травня. 

Довідка 

Постійний Синод допомагає Отцеві і Главі УГКЦ у справах звичайного адміністрування або у 

вирішенні термінових справ відповідно до загального законодавства (ККСЦ) та окремого правиль-

ника. Постійний Синод формується як «виконавчий комітет» у цих справах. 

Постійний Синод складається з п’яти єпископів, включно з Отцем і Главою УГКЦ, який його 

очолює (кан. 115, § 1 ККСЦ). 

Одного з єпископів іменує Отець і Глава УГКЦ, а інших трьох обирає таємним голосуванням 

Священний Синод Єпископів на п’ятирічний термін. Також Синод обирає заступників членів Пос-

тійного Синоду, якщо ті не зможуть взяти участі в його засіданнях. 

Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ 

synod.ugcc.ua 

 

ПРИЗНАЧЕНО КАПЕЛАНА ДЛЯ "ПЛАСТУ"    

 

   7-го травня у єпархіальній курії, владика Венедикт вручив декрет, про капеланське служіння для 
духовного проводу Національної скаутської організації "Пласт", о. Роману Артимовичу, який є сот-
рудником у храмі свв. Володимира і Ольги у м. Чикаго. 

   Владика Венедикт висловив свою підтримку щодо розвитку організації наголошуючи, що наше 
суспільство потребує свідомих християн, які повинні пам'ятати про своє коріння та плекати і розви-
вати цінності української культури у тих місцях, де ставить нас Господь.  
       

    Сподіваємося, що завдяки цьому призначенню наша співпраця буде виявлятися через реалізцію 
спільних проектів на Славу Божу та для добра нашого народу! 

http://chicagougcc.org/uk/новини/90-призначено-капелана-для-пласту.html
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ОГОЛОШЕННЯ 

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ У ХРАМАХ НАШОЇ ЄПАРХІЇ 

 

Дорогі у  Христі брати і сестри, подаємо Вам посилання на онлайн  трансляції із храмів на-

шої єпархії. Якщо у Вашому храмі є трансляція, а у цьому списку вона відсутня, то надішліть, 

будь ласка, нам усі дані! 

 

КАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР СВ. МИКОЛАЯ (ЧИКАГО) 
  FACEBOOK: St. Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral 
  YOUTUBE: Saint Nicholas Ukrainian Catholic Eparchy 
 
ПАРАФІЯ СВ. ЙОСИФА ОБРУЧНИКА (ЧИКАГО) 
  FACEBOOK: St. Joseph the Betrothed Ukrainian Greek-Catholic Church 
  WEBSITE: http://stjosephukr.com/live-broadcast/ 
 
ПАРАФІЯ СВВ. ВОЛОДИМИРА ТА ОЛЬГИ (ЧИКАГО) 
  FACEBOOK: Sts. Volodymyr and Olha Ukrainian Catholic Church 
  YOUTUBE: Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Parish  
 
ПАРАФІЯ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТТЯ (ЧИКАГО) 
  FACEBOOK:  Immaculate Conception Ukrainian Catholic Church-Palatine 
 
ПАРАФІЯ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (ЛОС-АНДЖЕЛЕС) 
  FACEBOOK: Nativity of BVM Ukrainian Catholic Church, L.A. 
 
ПАРАФІЯ СВ. КОНСТАНТИНА (МІННЕАПОЛІС) 
  FACEBOOK: St. Constantine Ukrainian Catholic Church 
 
ПАРАФІЯ СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ (САН-ДІЄГО) 
  FACEBOOK: St. John the Baptizer Ukrainian Catholic Church - San Diego, CA 
 
ПАРАФІЯ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (ХЮСТОН) 
  FACEBOOK: Protection of the Mother of God Ukrainian Catholic Church 
 
МІСІЯ АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА (ФРЕСНО) 
  FACEBOOK: Ukrainian Greco-Catholic Apostolate of the Archangel Michael 
 
ПАРАФІЯ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (ОМАХА) 
  FACEBOOK: Taras Mylyan 
 
ПАРАФІЯ СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ (БЕЛФІЛД) 
  FACEBOOK: Miroslav Dumich 
 
ПАРАФІЯ СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА (МІЧИГАН) 
  FACEBOOK: St Michael Archangel UGCC Dearborn Michigan 
 
З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ У ЄПАРХІАЛЬНІЙ КАПЛИЦІ СЛУЖИТЬСЯ МОЛЕБЕН 

ЗА ПОДОЛАННЯ КОРОНАВІРУСУ О 12.00 ГОД 
  FACEBOOK: St. Nicholas Ukrainian Catholic Eparchy 



Календар Владики Венедикта 

31.05 - Освячення першого відновленого апартменту 

у парафіяльному катедральному будинку 

      Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    22  Нова Зоря    Том LIV, № 10    Жовтень, 2019 

 

     Нова Зоря    Том LIV, № 12    Грудень, 2019 19       Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    24 Нова Зоря    Том LV, № 1    Січень, 2020 

31.05 - Архиєрейська Літургія у катедральному храмі св. 

Миколая (Чикаго) 

      Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    6  Нова Зоря    Том LIV, № 5     Травень, 2019 

 

     Нова Зоря    Том LV, № 1       Січень, 2020 21 

10.05 - Архиєрейська Літургія у катедра-

льному храмі св. Миколая (Чикаго) 

      Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    16  Нова Зоря    Том LIV, № 12    Грудень, 2019 

 

     Нова Зоря    Том LV, № 1    Січень, 2020 21  
 

 Нова Зоря    Том LIV, № 5      Травень 20- 3    Нова Зоря    Том LIV, № 2      Лютий, 2019 13  
    24 Нова Зоря    Том LV, № 6    Червень, 2020 

17.05 - Архиєрейська Літургія у катедральному  

храмі св. Миколая (Чикаго) 

25.05 - День Пам’яті. Панахида на цвинтарі св. 

Миколая 

24.05 - Архиєрейська Літургія у катедраль-

ному храмі св. Миколая (Чикаго) 

21.05 - Архиєрейська Літургія у день Вознесіння у 

катедральному храмі св. Миколая (Чикаго) 

20.05 - Велика Вечірня, перед Вознесінням 

ГНІХ, у катедральному храмі св. Миколая 

(Чикаго) 

Офіційне Видання 

Єпархії Святого Миколая 

Адреса редакції: 

New Star 

2245 W Riсe St. 

Chicago, IL 60622 

 

Англійська версія: 
fornestar@aol.com 
Українська версія: 

newstarua@esnucc.org 
о. Роман Бобесюк 

(Редактор української версії) 

 

Єпископська канцелярія 
Відчинена з понеділка по п’ятницю 

З 9:00 ранку до 4:00 вечора 
(Центральний часовий пояс) 

ТЕЛ: 773-276-5080 
ФАКС: 773-276-6799 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА:   
contact@esnucc.org 


