ВІСНИК СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
видання монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Чину Братів Менших
– Тернопіль – 2 (98) 2018

Слово пароха о. Івана
Вітаю всіх дорогих парафіян з світлим празником
Христового Воскресіння! Нехай в цей день розсіється смуток
і відступлять печалі, нехай наші серця наповняться твердою
вірою у наше спасіння,безсумнівною надією на наше
воскресіння, котрого очікуємо, та любов’ю до люблячого нас
понад усе Бога! Щоб у це свято над святами ми на ново
наповнилися Божою благодаттю християнської радості
покликання до вічності з Богом! Всіх щиро вітаю з великим
святом! Христос Воскрес!
Великий піст на нашій парафії
Коли ми увійшли у перший день посту до нашої церкви, то побачили незвичні
зміни: замість досить громіздкої і розміщеної збоку «Голгофи», ми побачили гарно
відновлену зі смаком оформлену сцену Розп’яття і розміщена вона була згідно з
традицією нашої Церкви посередині храму. Ця Ініціатива належить о. Космі, котрому
допомагали бр. Силуан та молодь парафії. Між іншим, потрібно згадати, що автором
попередньої композиції, котра простояла майже сімнадцять років без змін, також був о.
Косма.
Також і в Страсний Тиждень о. Косма та бр. Силуан приємно здивували всіх
парафіян новою композицією Гробу Господнього. Коли парафіяни йшли до Плащаниці,
то кожен міг дивитися на всі знаряддя катування Ісуса Христа, котрі представлені досить
реалістично і правдоподібно, скеровуючи думки до тієї вселенської драми на Голготі.
Творча ідея всієї композиції належить о. Космі натомість всю різьбярську роботу виконав
бр. Силуан, який є різьбярем за фахом. Допомагали їм чоловіки зі спільноти Лицарі
Колумба та молодь парафії.
****
Цього року Великий Піст на нашій парафії в Тернополі ми розпочали незвичною
відправою. У перший тиждень Великого Посту з понеділка по четвер, о 19.00
розпочиналося Велике Повечір’я з Каноном Андрея Критського. Для наших парафіян це
було щось незвичне, однак ця практика сягає сивої давнини і в нашій Церкві, котра
переживає своє відродження, повертаються і до давніх традицій і молитов. Цей перший
тиждень посту став таким особливим завдяки п. Ользі Коневич, котра вже кілька років
звертала увагу на те, що в навколишніх парафіях вже так моляться і цього року й у нашій
парафії ми молилися, як і півтори тисячі років тому християни - словами Андрея
Критського. Його чудова поезія вдало описує стан душі, яка жаліє за гріхи, і уповає на
Боже Милосердя.

*****
Однак
найбільш
вражаючим
пережиттям у житті нашої парафії є
Хресні Дороги. Ця францисканська
побожність до Страстей Христових у нас
набрала дійсно загального виміру. На них
присутні старші, дорослі, молодь, навіть,
діти. В нашій парафії, як здається в
жодній іншій, принаймні в Тернополі,
Хресні Дороги провадять самі парафіяни.
Майже всі спільноти, починаючи від
Школи св. Антонія та Вівтарної Дружини
до Архибратсва Матері Божої Неустанної
Помочі самі читали кожну Стацію. Цього
року до всіх спільнот долучилися нові:
Лицарі Колумба, Подружні Зустрічі,
спільнота «Агапе» та Дитячий Хор під
керівництвом Павла Гавриляка. Всі
спільноти дивували гарними текстами

роздумів над людським життям, гріхом,
наверненням до Бога. Ми чули різні
тематичні Хресні Дороги: про старість,
війну,
відносини.
Кульмінацією
переживання Страстей Христових була
вже традиційна Хресна Дорога вулицями
нашої парафії, котру провадив о.
Юстиніан. Тут також слід відзначити
вклад Лицарів Колумба: вони за
прикладом
Хресної
Дороги,
яка
провадиться вулицями міста, зробили
стилізовані
під
церковні
хоругви
означення кожної стації Хресної Дороги.
Час Великого Посту у нашій парафії
можна назвати часом демонстрації
припарафіяльних спільнот, їх духовного
рівня. Церковні братства завжди були
ознакою
життя
Церкви.
****

Цього
року
наші
отці
виголошували реколекційні науки не
тільки в громадах нашої Церкви в
Україні, але й за кордоном. О. Юстиніан
на
запрошення
нашого
давнього

знайомого о. Андрія Твердохліба голосив
реколекції у нашій громаді в Афінах.
Натомість о. Пантелеймон вирушив до
наших вірних в Ізраїль.
****

Наші брати брали також участь у
Хресних Дорогах у Золочеві. Там вона
має
екуменічний
характер,
бо
долучаються також православні отці зі

своїми вірними. А також і в Ужгороді, та
Хусті, де Хресна Дорога вирушає
вулицями
міста.
****

З Днем Народження вся Вівтарна
Дружина та їх батьки вітали на початку
березня, о. Тарасія, свого духовного
провідника. О. Тарас дуже ретельно
ставиться до своїх обов’язків і так само з
великою любов’ю дбає про виховання і
побожність дітей, що допомагають
священикові під час його служіння.
Також у березні день народження

святкують наші «зірки» - о. Пантелеймон
та о. Юстиніан. Бажаємо їм Божого благословення і
опіки Матері Божої у їх
житті.

Новини
♦В Австрії 75 % охрещених
♦Apple усунув зі свого календаря
дорослих за минулий рік, всіх було 750,
для iOS 11.2.5 Велику П’ятницю та
раніше були мусульманами.
Великдень, християнського варіанту
♦Анахіта Парсалз Ірану, яка тепер
календаря немає.
належить до однієї з протестантських
♦28 січня відбувся візит папи
церков у Швеції, свідчить, що протягом
Франциска до української церкви в Римі
останніх п’яти років допомогла майже
– Святої Софії. Маленький хлопчик
1500 мусульманам прийняти Христа.
Данилко зворушливо запросив Святішого
♦За минулий рік у Німеччині
Отця відвідати Україну. На чолі всіх
скоєно понад 100 нападів на християн.
вірних, що зустрічали папу Франциска,
Міністр внутрішніх справ Землі Баварія
був блаженніший Святослав.
Йоахім Херрман заявив в одному з
♦У Любліні з’явиться пам’ятник
інтерв’ю, що інтеграція в німецьке
священику Омеляну Ковчу, який трагічно
суспільство має на увазі беззастережне
помер
у
німецькому
концтаборі
прийняття
християнських-західних
«Майданек».
цінностей, той, хто хоче жити в
♦З-під завалів церкви у містечку
Німеччині, повинен відмовитися від
Арквата-дель-Тронко,
зруйнованої
ворожості до християнства. І це не
землетрусом у 2016 р., вийняли
побажання, а вимога.
Дарохранительницю
з
освяченими
♦У Люрд визнано 70-те чудо:
гостіями. Незважаючи на те, що
зцілення невиліковно хворої черниці.
пролежали майже півтора роки у
Оздоровлення с. Бернардети Моро
несприятливих
умовах,
вони
не
відбулося
2008
року
під
час
зіпсувалися.
благословення хворих.
♦Єпископ
Спрінфілда,
штат
♦Українська громада Страсбурга
Ілінойс, Томас, відмовив у Причасті
перейшла на григоріанський календар.
сенатору від Демократичної Партії Дуку
Перехід відбувся після опитування
Дарбіну через те, що той голосував проти
парафіян і має експериментальний
заборони абортів.
характер, до 2020 р. Тоді громада має вже
♦Благодатний вогонь у Храмі
остаточно визначитися.
Гробу Господнього запалюється від
♦15 грудня Національний Банк
масляної
лампади
–
розповідає
України впровадив у обіг срібну монету
вірменський настоятель цього Храму
номіналом 5 гривень на згадку про
Самуїл Агоян. «Нічого містичного в
патріарха Любомира Гузара.
цьому немає, Бог чинить чуда не на
♦Віце-прем’єр Болгарії під час
потіху людям».
інтерв’ю на місцевому телебаченні назвав
♦Папа Франциск затвердив декрети
голову Російської Православної Церкви
про видалення о. Григорія Планчака з
Кіріла агентом КГБ та цигарковим
монашества та заборону
священства.
митрополитом за його висловлювання
Декрет також стосується ще вісьмох
щодо не правильного, на його думку,
ченців.
висвітлення історичних подій.

Парафіяльні реколекції
Реколекції на парафії св. ап. Петра та Успіння Пресвятої
Богородиці провадив цього року о. Роман Бегей
із Луцька.
Він перший, ще в далекому 2003 р. провадив парафіяльні місії
– тоді з нагоди 10-ліття парафії. Саме тоді, до речі, вперше
відбулася Хресна Дорога вулицями нашої парафії.
Євхаристія під час Великого Посту
На початку Великого Посту всіх
сповіді,
парафіян нашої парафії здивувало
бо воно
оголошення про те, що після Хресної
по суті
Дороги до Св. Причастя приступають
звільняє
тільки ті, що сповідалися. Таке
людей
уточнення наші парафіяни сприйняли як
від
«заборону»
Причастя.
Потрібно
участі у
пам’ятати, що у звичайний спосіб ми як
Найхристияни приймаємо Св. Причастя під
більшому Таїнстві Христовому під час
час Божественної Літургії. Всі інші
Воскресної Літургії, а власне це і є
моменти прийняття Св. Причастя – це
найбільша Учта Духовна, як говорить
виняткові ситуації: хворі, подорожуючі,
Іван Золотоустий у Своєму Посланні на
та інші надзвичайні ситуації. Не маючи
Пасху, і до якої всі запрошені.
таких причин, християнин не має права
Час
Великого
Посту
нас
домагатися Св. Причастя, при тому, що
дисциплінує, упорядковує всі наші
найближчим часом має можливість
звички, виявляє, що є надмірним.
брати участь у Службі Божій. Можливо,
Можемо побачити все своє життя під
у трохи дивному Причасті після Сповіді
іншим кутом. У церковному житті
можемо побачити залишки переломного
також є певні обмеження, пов’язані з
періоду, коли Церква вийшла з підпілля
нашою церковною традицією щодо
і наші священики, щоб якось поєднати
відправлення Служб Божих, та всі
католицьку
практику
одноосібної
літургійні приписи Великого Посту
Сповіді з Причастям, почали всіх тих,
провадять нас до Великодня, де настає
що сповідалися, відразу причащати, як
кульмінація нашого видимого єднання з
то заведено у «православних». Отож,
Богом у Євхаристії. Всі ці буцім
надужиттям є не тільки Причастя після
обмеження мають у нас загострити
Хресної
Дороги, але
й
кожне
нашу християнську свідомість, щоб ми
невмотивоване Св. Причастя після
не стали байдужими, «літо-теплими».
Запрошуємо до співпраці усіх бажаючих.
Ми є відкритими на розміщення інформації із життя нашої парафії.
Над випуском працювали: брат Арсеній, сестра Ольга.

