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Слово пароха о. Івана

«Слава на висотах Богу
а на землі мир людям доброї волі»
(Лк. 2,14)
Нехай Боже Дитятко прийме кропітку працю верхолазів,
малярів та майстрів вікон, терпеливість всіх, що кожного
дня прибирали церкву, щоб паралельно з роботами
можна було відправляти і молитися у ній. Вдячний всім
парафіянам за терпеливість і розуміння, коли ви кожного
дня зайшовши до церкви бачили щось переставлене, і
навіть, коли відправлялося посеред церкви. Нехай всім,
хто долучився до віднови церкви чи через пожертву, чи
через молитву, винагородою буде Дитятко Боже, котре
прийме ваші палаючі любов’ю серця і в Ньому знайдете
вічне блаженство. Нехай всіх, хто входить до нашої
відновленої церкви, Боже Дитятко винагородить Миром і
Любов’ю.

Мир
людям
доброї волі –
проголошують
ангели
пастирям,
котрі
спішать поклонитися
Новонародженому. І
ми з вами, дорогі парафіяни, поспішімо поклонитися
Дитятку Ісусові. Як пастирі та мудреці, що принесли свої
дари, так і ми з вами принесімо добрі вчинки і щирі
люблячі серця. Цей рік був дійсно наповнений добрими
вчинками всіх парафіян, адже завдяки вашій жертовності
наша церква усередині сяє світлом та зігріта теплом.
***

Науки для дітей
Під час передріздвяного посту у нашій парафії
відбувалися науки для дітей як приготування до Різдва
Христового. Цей рік є ювілейним роком об’явлень
Матері Божої у Фатімі, тому і установлено фігуру Матері
Божої Фатімської і під час наук переважав богородичний
вимір. Науки провадили: о. Пантелеймон, о. Теодор та о.
Тарасій. Однак цього року, як зауважили отці, дітей на

науках було дуже
мало. Можливо, це
виклик для всіх: і
для отців, і для
молодих
батьків
нашої парафії.

Миколай
Натомість
на
святі
Миколая
дітей вже
не
бракувало.
Майже
повна церква дітей та їх батьків, співала «Ой хто, хто
Миколая любить…». Після відправи Вечірньої до малечі
прийшов сам св. Миколай. Урочисту сценку приготували
учасники
дитячого
хору, який прославляє
Бога щонеділі під час
Служби на 12 год.
Підготував це дійство
регент
Павло
Гавриляк.
Жодна
дитина цього вечора
не вийшла з храму без
подарунка від св.
Миколая.

Дуже гарно розвивається ініціатива Ірини Юркевич
– лідерки Марійської Дружини. Щораз більше потребуючих дітей залишають свої листи на ялинці і щораз
більше отримують грані подарунки від заможніших
парафіян. Ще більш вражаючим є те, що вже майже
десять машин вночі напередодні свята Миколая
вирушають набиті
пакунками і юнаки й
дівчата з Марійської
Дружини розвозять
подарунки. Можемо
справді
пишатися

такою молоддю і
тими
чоловіками,
котрі на власних
автомобілях
допомагають
розвозити подарунки,
докладаючись
до
доброї справи св. Миколая.

Незвичні сестри-монахині
В одну з неділь грудня, виходячи з церкви, вірні

згодом до них долучилася сестра Елен з Франції. Живучи

побачили біля храму незвичних сестер. Незвичних не

з праці власних рук, вони запропонували різні свої

тільки на вигляд, бо їх чернечий одяг трохи відрізняється

вироби, котрі наші парафіяни радо в них купляли,

від того, який ми звикли бачили, запозичений від

підтримуючи тим сестер. Сестра Езекія, у котрої мати є

кармеліток. Але й кожна з сестер є по-своєму незвична.

греко-католичкою, а батько – православним, почувши,

Нове згромадження «Марії Вранішньої Зорі» засноване

що Україна веде війну, вирішила приїхати сюди і

кілька десятків років тому в Іспанії. Всіх сестер у цьому

молитися за наш нарід. Для нас така спільнота, котра

згромадженні є понад 250, за минулий рік заснували

підкреслює насправді католицький характер, є вже сама в

шість нових спільнот. Одна з них постала в Ужгороді.

собі знаком, знаком, що Божа благодать ніколи не

Заснували її три сестри: сестра Езекія з Румунії, сестра

перестає нас дивувати.

Інта-Мар’ям з Латвії та сетра Доменік з Німеччини, а
***

Коротко про новини
♦У

Мексиці планують збудувати найбільшу статую

Матері Божої у світі. Влада штату Сакатекас запланувала

символів: найвищий суд Франції дозволив залишити
пам’ятник Івану-Павлу ІІ та усунути з нього хрест.

звести 47-метрову фігуру Матері Божої Гваделупської,

♦Минуло

шістнадцять місяців від впровадження

покровительки Мексики. Ця фігура перевершить вже

евтаназії у Канаді. Щораз більше прохань надходить від

існуючу найбільшу статую у Венесуелі на кілька метрів.

батьків, які просять про евтаназію для своїх невиліковно

♦Патрік

Канак, успішний бізнесмен, під впливом

хворих дітей.

жахливого вбивства о. Жака Амеля навернувся до

♦Автор

Католицької Церкви і став активним віруючим.
♦Папа

«Володаря перстня» Толкін написав ще

більш вражаючу католицьким символізмом книжку

Франциск, як і раніше папа Бенедикт ХVІ,

закликають прочитати книгу Роберта Г’ю Бенсона

«Листок, намальований Нігглом», де описує подорож
чистилищем.

«Володар світу». Це щось середнє між «1984» та

♦Велика

Британія та Данія хочуть скасувати

«Майстер і Маргарита». В книзі описано, як зло опановує

визначення «вагітна жінка» і запровадити «вагітна

світ і як поводяться християни у ворожому світі.

особа». Йдеться про так звану гендерну рівність:

♦Найдавніший

рукопис з молитвою до Матері

погляди, які за всяку ціну хочуть знищити все, що ще

Божої знайшли ще у 1917 р. Спочатку стверджували, що

залишилося від християнського розуміння подружжя у

він відноситься до V ст. та новіші дослідження вказують

західній цивілізації.

на більш ранній час появи рукопису: приблизно 250 р.

♦Римо-католицький

єпископ

Медісону

(штат

від Різдва Христового. Це може бути відповіддю на всі

Вісконсін, США), Роберт Морліно, незважаючи на тиск,

закиди,

підтвердив заборону для поховання геїв.

що

вшанування

Богородиці

є

«певним

нововеденням».
♦У

♦У

Німеччині розпочався беатифікаційний процес

Романо Гуардіні, одного з найбільших богословів ХХ ст.
♦США

листопаді проголошено блаженною мученицею

сестру Рані Марію Ватталіл, що належала до СироМалабарської Церкви в Індії (штат Керала). Сестру вбив

кошти, котрі передавали в ООН для

фанатик-індуїст у 1995 р. за те, що вона допомагала

допомоги постраждалим на Близькому Сході, будуть

неписьменним селянам, щоб у них не відібрали землю.

тепер

християнським

Сестра Рані належала до Кларисок-Францисканок Сиро-

спільнотам, які допомагають християнам, що терплять

Малабарського обряду. Її вбивця навернувся і тепер

переслідування.

кожного дня приходить на її могилу. Сиро-Малабарська

передавати

♦Ватикан

безпосередньо

відмовив у акредитації послу Лівану

Церква є однією зі Східних Церков. Її обряд походить з

Джонні Ібрагіму. Як на причину вказується на те, що він

Сирії,

є членом масонської ложі.

Аланчері. Сиро-Малабарська Церква є другою за

♦У

Франції

завершилася

судова справа, яка

тягнулася з 2006 р. Йдеться про заборону релігійних

очолює

її

Верховний

чисельністю Східною Церквою.

Архиєпископ

Георг

♦6

листопада на 98 році життя упокоївся у Бозі

Беррі, один з лідерів руху pro-life, перераховує рішення,

владика Андрій Сапеляк, салезіанин, котрий ревно

за які Д. Трампу вдячні всі оборонці людського життя.

служив своїй Церкві та її вірним в Аргентині та Україні.

Серед них найважливішими є: заборона абортів від 5

♦Понад

тридцять церков і шкіл Великобританії 22

місяців, лобіювання повного припинення існування

листопада у «Червону середу» підсвічено червоним

проабортивних

кольором, щоб усвідомити відвагу сучасних християн,

фінансування абортів за кордоном.

які терплять гоніння за свою віру.
♦Вчителя

математики

♦Соціологічне

Джошуа

Саткліффа

в

дівчинкою

дівчинку,

котра

вважала

в

США,

заборону

опитування виявило, що третина

євреїв у США, які визнають себе релігійними, є

Оксфордширі, відсторонено від навчання через те, що
називав

організацій

християнами.

себе

♦Синод

хлопчиком. Це не жарт! Така подія стала можливою

УГКЦ установив свято Матері Божої

Неустанної Помочі на І неділю липня.

через те, що гендерна ідеологія є запереченням всякого

♦У

здорового глузду.

Пакистані

внаслідок

терористичного

акту

загинуло 8 християн і поранено 30.

♦Адміністрація

Д. Трампа блокує політичну і

♦Цього

року президент Трамп вітає всіх з «Веселим

фінансову підтримку груп, що пропагують аборти на

Різдвом та щасливим новим роком» на відміну від

найвищому міжнародному рівні, включаючи G7 та G20.

Обами, котрий вітав всіх тільки з «Веселими святами».

♦15

листопада у Києві зібралася Рада Конференцій

♦Верховна

Рада України скасувала перереєстрацію

чоловічих та жіночих згромаджень в Україні. Це вже

релігійних організацій та своїм рішенням гарантувала

вшосте

автоматичне зарахування їх до реєстру неприбуткових

збираються

настоятелі

після

Асамблеї

богопосвячених осіб у Львові в 2015 р.
♦Засоби

інформації,

політкоректністю,

організацій.

керуючись

замовчують

важливий

фальшивою
факт

♦Недавнє

про

дослідження данських науковців, котрі

опублікував

«American

випадок масового вбивства у церкві баптистів у Техасі.

стверджують,

що

Під час молитви до неї вдерся озброєний Девін Патрік

гормональні контрацептиви, утричі збільшений ризик

Келі, «проповідник» атеїзму і вбив 26 людей і тяжко

схильності до самогубства.

поранив 24. У цій трагедії замовчується, що цей

♦Єдиного

серед

Jurnal

of

Psychiatry»

жінок,

котрі

приймають

католицького

єпископа

Швеції,

проповідник агресивно ставився до християн і що це і є,

АндерсаАрбореліуса, котрому недавно папа Франциск

правдоподібно, причина такого злочину.

надав кардинальську гідність, у Швеції проголошено

♦23

листопада

папа

Франциск

зустрівся

з

«людиною року».

генеральними настоятелями Францисканських Чинів.

♦В

Папа закликав їх бути справді меншими у сучасному

священиків та 30 семінаристів.

світі.

♦У
♦У

Індії за співання колядок заарештовано 2

переддень національного свята США Дня

у

Подяки на шпальтах Breibart доктор психології Сюзанна

В’єтнамі, країні, де панує комуністична партія,

подяку

Богові

за

врятування

від

самогубства

врятований поширив 100 000 примірників Біблії.
***

Анонс подій на парафії
На Різдво до нас вже традиційно завітають
семінаристи з концертом колядок.

Фестиваль колядок, керівником є п. Ольга Коневич.

Згідно з постановою 76 сесії Синоду УГКЦ від 1314 червня 2017 р., в якій пастирі нашої Церкви
закликають

до

утворення

«шкіл

13 січня о 13:00 у нашій церкві розпочнеться

молитви»

при

Запрошуємо всі хори чи колективи, котрі хочуть
показати майстерність виконання коляд.
14

січня

біля

пам’ятника

Франциска

буде

монастирях, запрошуємо 10 січня на зустріч «Молитва –

провадитися Фестиваль вертепів. Організатором цього

досвід францисканських святих». Зустріч відбудеться у

заходу є Марійська Дружина.

світлиці ІІІ Чину в монастирі.

***

Проблема усвідомлення вартості подружжя
В наш час нівеляції будь яких принципів та засад,
коли головною засадою стає моє власне задоволення і
забаганки, ми зустрічаємося з болісною проблемою
наших родин та сімей. Нешлюбні зв’язки стали сьогодні
не тільки проблемою розлучених, але, на жаль, ще
більшою проблемою молодих людей, котрі власне мали б
зробити крок, котрий би свідчив про їхню зрілість і
відповідальність.
Для християнина Таїнство Подружжя є полем
благодаті, в якому він у співпраці з Богом реалізує свої
природні здібності і покликаний до плідності. Тільки з
Богом зв'язок між чоловіком і жінкою може бути
успішним, тобто провадити до спасіння та ще тут, на
землі, відчути просте людське щастя.
На жаль, сучасні тенденції серед молоді вказують,
що загальним явищем є спільне життя до шлюбу. При
тому, що, здається взагалі дикістю, їх батьки
погоджуються з таким способом відносин. Поминаючи
увесь ризик і кривду передусім для дівчат у таких
зв’язках, треба звернути увагу, що вони у своїй
незбагненній байдужості відважуються приступати до

Сповіді та Причастя. І при тому вони не тільки
замовчують свій стан, але й часто мають зухвалість
обурюватися, коли їм пояснюється, що вони живуть у
явному гріхові і негідні навіть наближатися до церкви, а
не тільки приступати до Святих Таїнств.
Християнська моральність є непорушною лінією,
котра відділяє Святу Церкву від упадлого світу. І та лінія
є Божественним установленням, котру навіть пастирі
Церкви не можуть змінювати, а тільки пояснювати.
Свята Церква мусить реагувати на те, що її діти не
хочуть жити по-Божому. Одним з таких реакцій є
припис, що всі, хто живуть без шлюбу, а раніше вже
мали державний шлюб і розлучилися й живуть у новому
зв’язку, мають відтепер звернутися до церковного суду
для вияснення, чи не існує об’єктивних перешкод для
християнського Подружжя.
Окрім того, Церква витягує руку порятунку для
тих, що живуть без шлюбу, щоби їх згуртувати і подати
надію. Відповідь тепер за тими, що живуть у грісі і
вдають, що це нормально. Чи вони смиренно визнають,
свій стан залежить від них самих.
***

Школа любові
У грудні до нашої парафії завітав о. Лонгін
Колочек ЧБМ, відомий реколекціоніст, душпастир,
духівник, а від недавна також і екзорцист Закарпаття.
Кілька років тому відбув прощу до Гваделупи, що в
Мексиці і вражений нерукотворним образом Богородиці
розпочав нову ініціативу «школу Любові». Має на меті
оздоровлення стосунків у сім’ї, яка в наш час зазнає

найбільших
небезпек.
Палка
проповідь о. Лонгіна зворушила
серця багатьох і на другий день
багато охочих прийшли, щоб брати
участь у «школі Любові», молитвах
зцілення відносин у сім’ї.

***

Приготування до Різдва
Цього року приготування до Різдва у нашій церкві
тривали, здається, ще від весни. Після того, як до
тернопільської
спільноти,
після
понад
п’ятнадцятилітньої перерви, повернувся о. Косма Холек,
він розпочав за власним задумом оновлювати фігури,
допрацьовувати їх та робити нові композиції. В останні
місяці до нього долучилися багато молоді: розмалювали
всі «будиночки», декорації, котрі творять тло для всього
вертепу.
Завершенням
було
«одягання»
фігур:
весь
їхній
одяг – це результат праці п. Марії Загвоцької та інших
сестер ІІІ Чину. Варто було б тут назвати імена всіх, хто

працював над вертепом, бо вони справді жертовно
трудилися, посвячуючи свій вільний час увечері, а то й
протягом дня, та, на жаль, вони відмовилися і застерегли,
щоб їх згадувати. Отож, нехай Господь буде їм
нагородою, котрий за любов до Нього віддячує
стократно. Окрім молоді, важливу столярську працю
виконали також «Лицарі Колумба», молода, але дуже

діяльна і ревна спільнота при нашій парафії. Так що
цьогорічний різдвяний вертеп є результатом праці
багатьох парафіян.

Запрошуємо до співпраці усіх бажаючих.
Ми є відкритими на розміщення інформації із життя нашої парафії.
Над випуском працювали: брат Арсеній, сестра Ольга.

