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Привітання францисканської братії
«… Не було їм місця в заїзді» (Лк 2,7)
Ті слова
євангеліста
Луки
викликають
біль серця, бо
ж як це так, не
було їм місця
в
заїзді?
Кажучи
посучасному, не
було їм місця
в готелі, мотелі, квартирі, в домі, в притулку. Чому так? Чи не міг
Бог оголосити на весь світ своє народження? Міг би! Та не захотів.
Захотів прийти так скромно і тихо, як пристало на Доброго Бога.
Бог є Богом скромним і смиренним. Він не хоче шуму, хоче бути
прийнятий, як звичайна людина. Більше того, Сам Він стався
звичайною, рядовою так би мовити особою людською. Нині так

непросто побачити Бога в людині, так не просто глянути в очі
ближньому, бо ж треба встигнути купити, заробити, приготувати,
відірватись. Ісус, якому немає місця в заїзді, все одно родиться,
родиться далеко від нашої біганини і суєти, родиться на лоні
багатої природи, родиться під небом, яке єдине може смутно
назватись дахом Бога, родиться на землі, яка може назватись його
ложем, родиться серед тварин і рослин, людей і ангелів, тобто того
всього, що він сотворив. Народившись в полях вифлеємських, Він
готовий прийняти кожного, хто прийде до його шопки. Він чекає
на нас, щоб ми лишили свої справи і вийшли поза себе, вийшли до
друга, до ближнього, до людини, яка потребує мого прощення,
мого тепла й уваги. Вийти поза себе до ближнього, то означає
знайти місце в своєму серці-заїзді для нього, а і більше для Ісуса,
бо «що ви зробили одному з моїх братів найменших, то ви мені
зробили». (Мт 25, 40) Бажаю, щоб в свята Різдва Христового Ісус
народився між нами,
у наших добрих відносинах
з ближнім,
у наших сім’ях! Христос рождається!

Передріздвяні зустрічі
Цього року Пилипів піст розпочався передріздвяними
катехезами, що традиційно відбувалися щопонеділка, щосереди та
щоп’ятниці під час Служб Божих о 18 год. Великий натовп дітей,
які чекали на науку разом з батьками, вимагали від братів доброго
приготування. Отці Юстиніан, Антоній, Теодор, Патрик та
Арсеній, які провадили ці науки, щиро старалися навчати дітей діл
милосердя для душі та тіла. О. Антоній був ініціатором того, щоб

діти цього року під час наук збирали частинки оригінального
пазлу, з яких складається образок Різдва Христового, а о.
Юстиніан розважав всіх своєю грою на гітарі. Під час цікавих
проповідей були задіяні також як учасники, але переодягнені, о.
Теодор та о. д. Тарасій. Вони так чудово увійшли в свою роль
негативних героїв, що їх майже ніхто не впізнав. Головне, що всім
зібраним: як дорослим, так і дітям, сподобалося.

Послух Церкві є найкращим знаком любові до неї
Ніхто так не дає себе любити, як тільки той, хто є
спроможний вислухати і тривати при Правді. Тоді Правда
проникає і володіє слухачем. У повноті часів (пор. Гл 4, 4) джерело
правди, Бог Отець відвідує людство через свого Воплоченого
Сина, зачатого від Святого Духа і Марії Діви. Місцем і
середовищем усиновлення людей Богові є таїнственне Христове
Тіло – Церква. Церква – це люд Бога Отця, Тіло Христове і храм
Святого Духа (пор. Конституція догматична про Церкву Lumen
gentium, 2-4).
Бог, створивши Церкву з грішників і для грішників, сам
чинить її святою, єдиною, соборною і апостольською (Символ
віри). В своєму грішному вимірі, тобто людському, Церква
Христова має непохитно стояти у вірі і неустанно очищуватись.
Реалізується це через слухання і виконування Слова Божого, а
також участь у святих таїнствах в сопричасті з ієрархією Церкви.
Ісус, засновуючи Церкву як своє містичне Тіло, поручив її
проводові й опіці святого апостола Петра й інших апостолів.
Кажучи до святого апостола Петра: «паси мої вівці» (Йо 21, 17), а
також: «хто вас слухає і мене слухає» (Лк 10, 16) дав також
апостолам повинність стерегти об’явлену ним Правду, захищати її,
виказувати помилки у вірі тим, що блудять, карати, а навіть
виключати зі спільноти Церкви вперто нерозкаяних.
Останнім часом в нашій парафії деякі особи
розповсюджували фальшиві вчення т. зв. «Марії від Божого
Милосердя», яка насправді виявилась підприємцем-невдахою.

Послання цієї особи вже кілька разів були визнані Церквою
облудними. Після богословської оцінки її послань і ствердження
їхньої фальшивості деякі журналісти почали цікавитись, а хто
насправді криється під іменем «Марії від Божого Милосердя»?
Виявилось, що цю жінку зовуть Марі Карбері. Як тільки стало
явним це ім’я, відразу щезла веб-сторінка під тим іменем, так само,
як і сторінка на фейсбуці. Принагідно, коли ірландське видання
Irish Mailon Sunday оприлюднило інформацію про пані Карбері,
камери зафіксували фото, на якому видно, як ця жінка викупила
сотні примірників газети, щоб зменшити таким чином розголос
про себе. Сама ж пані Карбері зізналась журналістові Майклові
О`Форрену, що писала ці «пророцтва» комусь і сама не вірить в
них.*
До групи цих блудних і підступних
лжепророцтв належать також «молитви
христового походу» та так звана «печать
живого Бога». Особи, які захопились тими
пророцтвами, мають знати правду про них,
що вони є засудженні Церквою, зокрема
митрополитом Кир Василієм Семенюком та
іншими католицькими ієрархами. Якщо я
люблю Церкву, то ніколи не буду розривати Тіла Христового, а
буду завжди жити в слуханні його здорової науки.
*Джерело: «Католицький оглядач».

Францисканці повертаються до Львова
Цієї осені для греко-католицької Фундації відбулися події,
які будуть визначати наш розвиток на найближчі роки. Думка про
служіння у Львові не є новою: ще на початку 2000 років була
думка, щоб наші семінаристи навчалися у семінарії Львівської
Архиєпархії, однак цей задум не здійснився.
Тема ця знову ожила під час візитації владики Венедикта
золочівського монастиря братів менших. Після офіційного
звернення архієпископ львівський Ігор запросив братів на зустріч
Пресвітерської Ради. 18 жовтня бр. Вальдемар, Тарасій та Антоній
представили діяльність францисканців греко-католиків перед
зібранням Пресвітерської Ради, і отримали цілковиту згоду.
Вдруге з владикою Ігорем вже особисто зустрічалися
Юстиніан та Антоній. Тоді вирішено, що пошуком відповідного

місця для нас займеться о. Роман Стефанів. Втретє до Львова
вирушили вже о. Іван та Юстиніан на оглядини запропонованого
місця, яке, як виявилося, немов чекало на прихід францисканців.
Декілька років тому о. Володимир Пенцак започаткував
організацію нової парафії в мікрорайоні Пасіки, та маючи
зареєстровану громаду, виділену землю, навіть приготований
чорновий варіант креслення церкви, залишив все через старість.
Два роки всі документи пролежали у шафі, немов чекаючи на того,
хто займеться цією справою. Так завдяки Божому Провидінню
були запропоновані францисканцям. Можемо відважитися
ствердити, що станеться історична подія, бо після ІІ Світової
францисканці повертаються до міста Лева, вже в новій іпостасі,
але з того самого кореня, що й попередні їх брати.

***

Коротко про новини
У Бахрейні, острівній державі Перської (Арабської) затоки,
тамтешній володар дарував християнській громаді землю для
будови церкви.
У Великобританії уперше був висвячений єпископ для
вірних Сиро-Малабарської Церкви. Ця Церква належить до
«християн апостола Томи» - християн Індії, які мають свій
особливий обряд. Сиро-Малабарська Церква є однією зі Східних
Католицьких Церков Свого Права.
В Будпешті (Угорщина) свій перший парафіяльний празник
святкувала українська греко-католицька громада Покрови
Пресвятої Богородиці.
Католицькі єпископи Скандинавії у своєму зверненні з
нагоди 500-ліття Реформації закликали до покаяння – бо ця подія
спричинила поділ, який триває до сьогодні.
В день допомоги потребуючим – 17 жовтня, ООН
оприлюднила звіт, за даними якого 900 мільйонів людей живуть в
умовах крайньої бідності.
Перша проща відбулася у Харківському екзархаті. Вірні на
чолі з єпископом Василієм вирушили до монастиря оо. Василіан у
містечку Покровське. Організатором прощі стала молодіжна
спільнота «Квіти Слобожанщини» разом з с. Григорією Костів.
Сестра Розмарі Нюїрумбе з Уганди організувала прихисток
для дівчат, які постраждали від вбивць з так званої «Армії Бога». З
2012 року 2500 дівчат змогли за допомогою цієї ініціативи
повернутися до нормального життя. Саму сестру у десятилітньому
віці викрали, зґвалтували і змусили вбити свого друга.
120 колумбійських священиків після футбольного турніру
між священиками перетворили найближчий торгівельний центр в
Боготі на велику Сповідальницю. Багато відвідувачів у той день
скористалися нагодою примиритися з Богом.
Форум Видавців 2016 у Тернополі представив найкращу
книгу – двотомник «Патріарх Йосиф Сліпий і красне письменство»
авторства уродженки Тернопільщини – Ірини Іванкович.
Організаторами були американське Товариство «Свята Софія» та
факультет
філології
та
журналістики
Тернопільського
національного педагогічного Університету.
Нова Інструкція Adresurgendumcum Christo щодо
католицького поховання тіла наголошує на похованні тіла в
стосовний спосіб. Тобто кремація не є звичайним способом
поховання, а тільки винятковим, у разі гігієнічних, суспільних чи
економічних причини і за умови, що відсутня нехристиянська
мотивація. Прах покійників не можна зберігати у помешканні,
розділяти серед рідних, розсіювати у повітрі чи над водою,
переробляти у пам’ятки. Якщо померлий керуючись не
християнськими мотивами заповів себе кремувати, слід відмовити
такому християнського поховання.

Дві католицькі катедри в Англій: Венстмінстерська та
Брендтвуді підсвітлили червоним кольором, щоб привернути увагу
до переслідування християн у світі.
Під час реставраційних робіт у храмі Гробу Господнього
було знято плиту з каменя, на якому спочивало тіло Ісуса. Його
накрили плитою ще під час останніх відновлювальних робіт у 1555
р.
Найновіші
дослідження
Віденського
медичного
Університету довели, що люди, які багато дивляться телебачення,
частіше за інших схильні вірити в міфи та легенди, не
орієнтуються належним чином у реальності і більше довіряють
пропаганді.
На початку листопада митрополит Тернопільський Василій
застеріг своїх вірних перед небезпекою тоталітарної секти
догналів. Йдеться про так звані печать живого Бога, молитви
хрестового походу, книгу істини, благовісники, а також критику
Року Милосердя.
Протягом передвиборчої компанії більшість католицьких
єпископів та відомих священиків закликали католиків голосувати
за політика, який підтримує pro-life цінності. Це означає
підтримати Трампа, позаяк пані Клінтон є прихильницею
необмеженого права на аборти.
У Кракові в годину Милосердя група молодих людей,
одягнених немов до страти, клякнули на головній площі,
вшановуючи таким чином замучених за віру християн, яких
щороку гине 105 тисяч. Кожних п’ять хвилин за Христа вбивають
невинну людину.
Примас Англіканської Церкви Джастін Велбі заявив, що
чиновники розглядають християн як екстремістів.
В Буенос-Айресі поставлено нового єпископа грекокатолицької єпархії Покрову Пресвятої Богородиці: Даниїла
Козлінського.
З 2012 р. кількість католиків у Норвегії зросла на 145 тисяч,
а лютеран – скоротилася на 37 тисяч.
Суд зобов’язав уряд французького міста Публье прибрати з
центральної площі фігуру Богородиці, бо вона буцім порушує
загально прийняту заборону демонстрації релігійних символів.
Британська прем’єр-міністр Тереза Мей виступила на
захист християн у країні. Ствердила: Ми всі можемо пишатися
нашою християнською спадщиною і християни повинні
користуватися свободою у розмовах про віру і на робочих місцях.
Наступним Генеральним Секретарем ООН стане католик з
Португалії Антоніо Гуттарес.

Митрополит Василій в Кам’янці-Подільському освятив
монастир сестер-редемптористок. Керувала будовою с. Оксана
Пелех.
Нігерійська армія визволила 1800 заручників, яких
утримували терористами з мусульманської організації Боко Харам.
Відомий футболіст, гравець «Манчестер Юнайтед» Філіп
Малрін став ченцем і священиком Домініканського Чину.

Під час щорічної зустрічі блаженнійшого Святослава з
настоятелями монарших Чинів та згромаджень 22 грудня патріарх
ствердив: «Монашество є силою нашої Церкви, її легенями, якими
вона дихає. Ченці повинні сказати своє слово в розвитку нашої
Церкви, зокрема коли йдеться про місійні виклики». «Бог нас
благословить, адже наше монашество – молоде й динамічне».

ЛИЦАРІ КОЛУМБА В УКРАЇНІ
«Лицарі Колумба» є братерською організацією
чоловіків-католиків на глобальному рівні, яка становить
потужну опору Церкви в сучасному світі. На даний
момент в усьому світі нараховується близько 2
мільйонів чоловіків, які належать до цієї християнської
організації.
Ця організація була заснована у 1882 році в
Сполучених Штатах Америки. Тисячі католиків з
Ірландії та багатьох інших країн, серед яких і з України,
свого часу приїхали до Америки, рятуючись від голоду, релігійних
переслідувань та тиску влади. Але на Новій землі було не так вже й
легко. На фабриках панувала експлуатація, багато чоловіків
загинуло під час важкої роботи, залишаючи по собі вдів та сиріт.
Поширювався алкоголізм. В цей нелегкий час з’явився молодий,
працьовитий священик, отець Майкл Мак Ґивні, який зібрав
католицьких чоловіків у підземеллях церкви Пресвятої Богородиці
та заснував братерську організацію самодопомоги.
Організація називається «Лицарі Колумба», тому що саме
йому – Христофорові Колумбу, католикові, Америка завдячує за
відкриття та євангелізацію. Варто додати, що у значній мірі братифранцискани спричинилися до поширення євангелізації на новому
континенті і багато місійних станиць, заснованих францисканами,
згодом перетворилися на великі американські міста (Сан
Франциско, Сан Антоніо, Лос Анжелес та інші).
Основні напрямки діяльності братерської організації
«Лицарі Колумба»: БЛАГОДІЙНІСТЬ, піклуючись про кожне
життя – зачате і народжене; ЄДНІСТЬ із Католицькою Церквою;
БРАТЕРСТВО серед самих Лицарів; ПАТРІОТИЗМ – любов до
Батьківщини, в якій живемо з волі Божої.
У перших десятиліттях свого існування організація
поширилась поза межі кордонів США: в Канаду, Мексику,
Гватемалу, Панаму, на Кариби та Філіппіни.
У серпні 2005 року Блаженніший Любомир Гузар запросив
Лицарів розпочати свою діяльність в Україні. Ця ініціатива пізніше
була підтримана Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом
Шевчуком та Митрополитом Мечиславом Мокшицьким зі сторони
Римо-Католицької Церкви.
Майже 100 чоловіків в Україні стали лицарями в 2012 і 2013
роках. Серед них були також Блаженніший Святослав Шевчук та
митрополит Львова Мечислав Мокшицький.
Перша Рада Лицарів Колумба в Україні була створена 20
вересня 2013 року при Патріаршому Соборі
Воскресіння
Христового УГКЦ і носить ім’я святого Володимира Великого.
За три роки діяльності в Україні вже діють вісімнадцять Рад і
осередків «Лицарів Колумба».
Лицарі об’єднуються в Радах «Лицарів Колумба». Рада –
це місцева, парафіяльна організаційна одиниця, яка складається
щонайменше із 30 практикуючих чоловіків-католиків.
Чому саме така кількість? Щоб успішно діяти навіть тоді,
коли дехто є зайнятий, наприклад, важливими родинними
справами.
Чим займаються «Лицарі Колумба»? Працюють на
волонтерських засадах у п’яти сферах нашого життя: 1. Церква:
апостолят мирян, євангелізація, молитва, реколекції, поглиблення
вірності науці Святого Отця. Волонтерська допомога в догляді та
відновленні церковних приміщень та прилеглих територій. 2.
Місцева громада: програми допомоги для бідних, інвалідів,

бездомних, літніх людей, хворих. 3. Родина: охорона
життя від моменту зачаття аж до самої смерті,
приготування до католицького подружжя, допомога
вдовам та сиротам, зміцнення ролі родини як
основної соціальної одиниці через спільні сімейні
реколекції та відпочинкові заходи (бали, пікніки). 4.
Молодь: формація в дусі католицької віри
і патріотизму: через спорт, катехизацію, а також через
програми профілактики від залежності до реалізації в
здорових дружніх стосунках. 5. Лицарі та їх родини: братерство
на основі католицьких цінностей, любові до ближнього і єдності
через культурну, соціальну та спортивну діяльність.
Для чого ставати Лицарем Колумба? 1. Як член найбільшої
у світі та найдинамічнішої з-поміж католицьких братніх
організацій будеш у спільноті з 2 мільйонами братів та їх родинами
у США, Канаді, Мексиці, на Філіпінах, Карибах, у Центральній
Америці, Польщі, Україні та Литві. 2. Особисте залучення в
діяльність Лицарів дасть тобі можливість: служити Католицькій
Церкві – в братерському дусі і милосерді – на місцевому,
єпархіальному та загальному рівні; служити суспільству і тим
серед нас, яким наша допомога потрібна найбільше. 3. Активна
участь у роботі Ради із духовною, братньою, суспільною, спортивною та
розважальною метою стане школою лідерства і покаже шлях до
особистісного розвитку. 4. Отримаєш духовне задоволення з
приналежності до організації, яка підтримує твої релігійні переконання,
об’єднує чоловіків із спільним світоглядом у досягненні мети і створює
можливості віднайти та зміцнити дружбу на довгі роки. 5. Для підтримки
потребуючих родин та пенсіонерів існує страхова програма, яку ведуть
брати Лицарі для своїх членів. В перспективі вона буде доступною і в
Україні. 6. Правдиву гордість, яку будеш відчувати зі всіма лицарями,
знаючи, що наша організація нікому не поступається в служінні
Святішому Отцеві, єпископам і священикам; у служінні ближньому, а
особливо тим, які найбільше того потребують; у об’єднанні в обороні
християнських цінностей, проти нападу на сім’ю і невинне людське
життя.

Стань Лицарем Колумба, якщо ти:
- чоловік, якому виповнилося 18 років;
- є віруючим і практикуючим членом Католицької Церкви;
- маєш внутрішню потребу допомогти ближньому та поглибити
свою віру.
При нашій парафії святого верховного апостола Петра в
місті Тернопіль з благословення отця Івана, нашого пароха,
працюємо над створенням такої братерської організації для
чоловіків. Капеланом є призначено отця Антонія.
Запрошуємо всіх зацікавлених активних чоловіків та
хлопців нашої парафії приєднуватися! Нам є потрібна сильна
чоловіча рука та підтримка. Разом зможемо зробити багато
добрих справ.
Більше інформації про організацію «Лицарі Колумба»
можна дізнатися в інтернеті:
- офіційна сторінка: http://www.lytsarikolumba.com/
сторінка
в
соціальній
https://www.facebook.com/KofC.Ua/

мережі

фейсбук:

Зателефонуй, щоб дізнатися про наступні збори Лицарів твоєї
парафії вже зараз, не відкладаючи на потім, за номером:
066 529 6996 – отець Антоній

З життя наших спільнот…
Будівництво Дому св. Антонія на кінець грудня виглядає
так: завершуються покрівельні роботи, а фірма «Перфект» п.
Володимира Чарноша безкоштовно встановила вікна.
В Нижньому Бистрому новий настоятель о. Божидар
запланував вже вкрай необхідний ремонт обох будинків.
О. Пантелеймон на початку грудня пережив складну
операцію з видалення жовчного міхура.

В ужгородському монастирі за ініціативою нового
настоятеля о. Егідія виникла «Школа св. Франциска» для дітей з
багатодітних та бідніших сімей. Їх забезпечують обідами та
підвечірками, а також мають змогу робити домашні завдання та
додатково навчатися різних предметів. Всіх дітей є 21, натомість
вчителів, які безоплатно готові допомагати дітям, є 14.
Відповідальною є п. Оксана Лакатош.

Акція «Лист до Святого Миколая»
Вже вкотре спільнота Марійська Дружина церкви Святого
Апостола Петра, що знаходиться по вулиці Володимира Великого
у місті Тернополі організовує благодійну акцію до дня Святого
Миколая. Потребуючі дітки: сироти, інваліди, малозабезпечені,
багатодітні,
онкохворі,
переселенці та діти воїнів АТО
пишуть листи до чудотворця з
проханнями, як духовними, так і
матеріальними. Кожен із людей
мав можливість подарувати
частинку світла та здійснити
бажання когось із цих дітей.
Цього року було понад 200 діток. Це учні садочків та шкіл у
мікрорайоні Аляска і БАМ та онкохворі із гематологічного
відділення Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні й
декілька інших діток із міста Тернополя, на прохання батьків чи
опікунів. Організатори акції
спілкувались із соціальними
працівниками, психологами,
заступниками директора з
виховної роботи навчальних
закладів. Листи писали діти
із соціально незахищених
категорій. Не ті, які мають лише довідку, а ті, які справді
потребують підтримки, як моральної, так і матеріальної. Бажання
діток були досить скромні: здоров’я, щастя, мир в країні, а також
теплий одяг, канцелярське приладдя, розвиваючі ігри, солодощі та
фрукти. Всі листи були дуже цікаві, оформлені різними
малюнками та декоровані підручними матеріалами. Маленькі
янголятка звертатись до Миколая та писали: дідусю, чудотворець,
чарівник, старий чоловік, Миколайчик тощо. Вітали його із днем
народження, бажали різних благ, писали все, що знають про нього,
розповідали про свої успіхи протягом року та давали обіцянки на
наступний. Всі слова були сповненні великої любові та радості.
Охочих зірвати такі листи виявилось багато. Подарунки
були куплені та принесені у монастир і захристію до 17 грудня.

Благочинці також приносили різні речі: одяг, канцелярію, книги,
різні ігри та м’які іграшки, а ще солодощі та фрукти, які ми змогли
додати дітям у подарунки у тому випадку, якщо там чогось не
вистачає. Інше організатори мали змогу докупити за кошти, які
були вилученні із пантоміми та солодкого ярмарку, що
відбувалися у церкві 11 грудня після кожної Літургії.
Команда
помічників
налічувала
близько 40 чоловік. Вони
збирались у підвальному
приміщенні
монастиря,
обговорювали, як це все
має відбуватись, брали
подарунки і вирушали в
дорогу.
Щось
було
доставлено самотужки, щось везли автомобілями: 3 легкові та 3
буси, водії яких погодилися допомогти. Завдяки цьому, всі
подарунки були доставлені увечері 18 грудня. Також організатори
на чолі із духовним наставником спільноти отцем Патриком
відвідали онкохворих діток, передали їм
сюрпризи та помолились за їхнє здоров’я.
А також завітали до Сокальського
Святослава, який важко хворий, та
передали кошти, які вдалось назбирати з
пожертв парафіян церкви.
Всі
дітки
отримали
бажані
подарунки і були дуже щасливі. Вони були
такі шоковані, їхні очі були повні радості
та любові. Тому, можна важати, що акція
пройшла успішно. Ми щиро дякуємо за
милосердя благочинців, підтримку та
молитву. Нехай Бог щедро обдарує їх
своєю благодаттю, миром та радістю!
Сиротюк Юлія

Ювілей
Під кінець грудня ми святкували ювілей: 50-ліття о. Івана Пєхоти,
пароха парафії ап. Петра, настоятеля Тернопільського монастиря та настоятеля
всіх францисканців греко-католиків України. Увечері 23 грудня о 18.00 год.
відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолив владика Ніл, наш
співбрат із Закарпаття. Після Служби Божої парафіяни майже від кожної
спільноти привітали свого довголітнього пароха. Брати натомість подарували
мистецько виконане Євангеліє як знак вдячності за довгі роки служіння для
української Церкви та народу. О. Іван приїхав до Тернополя в далекому 1994
році і все своє ієрейське служіння присвятив нашій Церкві.

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

