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Слово о. пароха Івана на празник св. ап. Петра

З Божої ласки
маємо можливість і
того року святкувати
празник св. ап. Петра і
тим самим ще раз
приглянутися до цієї
святої
особистості,
почути її і увійти у
добрі
відносини
з
Богом
за
її
посередництвом. Святий Петро був особливо близький до Ісуса Христа,
отримав від нього особливу місію, бути фундаментом
Його Церкви. Найдивовижнішою місією князя апостолів
є віра в Бога, яку розумів апостол як повну довіру Божій
силі. Досвідчивши зневіру під час шторму на морі, зраду,
одинокість, безпорадність перед лицем невдалої
риболовлі, Петро навчився покладатись на Боже волю,
надіючись, що Бог спасає, прощає, довіряє і ніколи не
покидає.

«Усяку журбу вашу покладіть на нього,
бо він піклується про вас»
(1 Пт. 5,7)
Насправді аж страшно подумати нам сьогодні про
ситуацію нашої країни, яка уся покрита є ранами зневіри,
зради, безпорадності. Війна на сході, екологічні
проблеми, байдужість і безпорадність можновладців
провокують усіх нас до журби, а навіть, безнадії.
Сьогодні нам важко є повірити у те, що може бути
краще, що ми побачимо ще хоч якусь малу порцію світла
і радості.
Апостол Петро наказує, не заохочує, не запрошує, а
наказує таким, як ми, «усю журбу вашу покладіть на
Нього». То означає, що треба сказати Богові: «турбуйся
ти», я що можу, те й роблю, «турбуйся ти», бо Ти сам
себе зобов’язав, Боже, піклуватись про тих, хто тобі
довіряє.
Дорогі парафіяни, прихожани, симпатики нашого
храму! У день празничний хочу побажати міцної віри у
Божий промисел, який ніколи нас не покине, радості, яка
від Бога бере свій початок і в нашому серці хай знайде
собі оселю, миру, такого миру, як океан глибокий, надії,
Божого благословення, здоров’я і многих літ!

Християнське втаємничення
Травень – місяць Матері Божої. Церкви в той
місяць прикрашають квітами, як символами відродження
всього живого, які ще раз підкреслюють суть
Воскресіння. В цей місяць, вже за звичаєм, відбувається
також Урочисте Святе Причастя, наші церкви
прикрашаються живими квітами – дітьми, які святково
вдягнуті наповнюють храм і стають найгарнішою її
оздобою. В нашій парафії, починаючи від Томиної
Неділі, або Неділі Милосердя, відправлялися Служби
Божі, на яких діти урочисто приймали Тіло і Кров
Христову.
В нашому обряді дітей можна причащати вже від
моменту Хрещення. Після Таїнства Хрещення та
Миропомазання дітей відразу причащали. Правдоподібно
цей звичай розповсюдився в Середньовіччі, щоб
запевнити їм все те, що дає віра в Господа Ісуса Христа, і
це було вершиною християнського Втаємничення.
Починаючи із початку минулого століття, до нас з
римського обряду приходить звичай причащати дітей
після Таїнства Сповіді, і вже в наш час Урочисте
Причастя стає невід’ємним звичаєм життя нашої Церкви.
Ця подія дуже гарно об’єднує сім’ї, родини, хресні
можуть згадати, що вони мають своїх похресників і

найважливіше, що в центрі цієї події є Ісус Христос,
Його Тіло і Кров, якої причащаються вже всією сім’єю.
Цей звичай став настільки популярним, що навіть
«православні» переймають його у своїх громадах.
Приготування до Таїнства Сповіді та Урочистого
Причастя у нашій парафії тривають з кінця вересня або
початку жовтня. При монастирі організовують групи
дітей, які раз на тиждень будуть відвідувати лекції
катехези. Цього року дітей, які відвідували катехези при
монастирі, приготовляв о. Теодор, це був його перший
такий досвід. Окрім того, у нашій церкві Урочисте
Причастя приймали групи дітей, яких готували вчителікатехити: п. Світлана Христенко у 27 школі та п. Лариса
Дохват – у 29 школі. Загалом цього року у нашій парафії
до Першої Сповіді та урочистого Святого Причастя
приступила 181 дитина.
У організації свята для дітей велику свідомість
виявляють самі батьки: квіти, дари на церкву, наприклад
хоругви – все це є свідоцтвом свідомості і прив’язаності
до своєї церкви. Також за порядком підчас Служби Божої
з урочистим Причастям слідкують виховательки зі
Школи св. Антонія: п. Анна Янкович, п. Ольга Косович,
п. Оксана Оберванюк.

Свято дітей
1

червня на
нашій
парафії
відбулося
«Свято
дітей». Свято це вже
вдруге
організовує
спільнота «Діти Цариці
Миру та Поєднання»,
лідером якої є Богдан
Олехович.
Вже
можна
говорити
про
вироблення певної традиції. Свято розпочалося Службою Божою,
подячною молитвою на завершення навчального року. І після
цього розпочалися забави, співи, ігри, конкурси. Зібралося десь

понад 100 дітей разом зі своїми батьками. Новинкою був
маленький
ярмарок,
на
якому
можна
було придбати
вироби,
зроблені дітьми
«Школи
св.
Антонія».
Кошти
від
продажу
призначені для
дітей-сиріт.
Дякуємо всім, хто причинився до свята дитячої радості.

Євхаристійна процесія
Цього
року
за
ініціативою
о.
Юстиніана
змінено
спосіб
святкування
Свята Євхаристії
або
Тіла
Христового.
Замість коротких
процесій
після
Служб Божих на
8, 10 та 12 годину, відбулася одна спільна процесія вулицями
міста. Традиційно процесія зупинялася біля чотирьох вівтарів,
перед якими священик відправляє Суплікацію, тобто благальну
молитву про захоронення від всяких бід. Каркаси під вівтарі та для
декорацій приготував брат ІІІ Чину
п. Мирослав Паренний.
Євхаристійна процесія – це демонстрація нашої віри, в якій
ми йдемо вулицями, де живемо і ходимо, і несемо Тіло Христове,

щоби освятити
всі
наші
вулиці,
все
наше місто. Ця
освячуюча
процесія
очищає наше
місто
від
всякої скверни
і гріха.
Початки
цієї
традиції відносяться до ХІІ ст. У Франції в той час почали
наголошувати на вірі в Євхаристію. Правдоподібно, це діялося під
впливом єретиків, які відкидали Євхаристію. Вперше Свято
Євхаристії впровадив єпископ Роберт у місті Лєж, що в Бельгії, в
1246 р. Натомість перша процесія вулицями міста відбулася в
Кельні в 1279 р.

З життя наших спільнот…
На Великдень під керівництвом бр. Вальдемара
організовано Великодній сніданок для найбільш потребуючих.
Зібрано було майже сорок людей, які разом святкували
Воскресіння Христове за великоднім столом. Завдяки
жертовності наших парафіян, можна було не тільки нагодувати
потребуючих, але й приготувати їм порядний великодній
кошик. Братові допомагали сестри ІІІ Чину.
*****
У
середині
травня
завершено
зведення
стін
Парафіяльного Будинку «Дім св. Антонія» на вул. Симоненка й
розпочато його накриття.
*****
Реколекції для дівчат організовані в монастирі сестер
францисканок в с. Драганівка, котрі провадив о. Юстиніан
принесли незвичайні плоди. Сестри-францисканки відкриті на
створення греко-католицької гілки свого згромадження, цього
літа до Польщі на новіціат вирушить перша бажаюча
познайомитися із життям сестер.
*****

Цього року в Ужгороді при нашому монастирі до
Урочистого Святого Причастя приступили 35 дітей.
У францисканців в Золочеві, які цього року вперше
приготовляли до урочистого Причастя, було 5 дітей.
*****
В Хустській парафії Пресвятої Євхаристії, в якій служать
францисканці нашої Фундації, 30 червня відбувся парафіяльний
празник. Очолював відправу ігумен тернопільської спільноти о.
Юстиніан, також на
святі був присутній
о.
Божидар
із
Золочівської спільноти
та о. Косма – ігумен
монастиря в Ужгороді.
Незважаючи на те, що
це був робочий день,
оскільки
в
Мукачівській єпархії
це
свято
не
переноситься, було досить багато вірних та 15 священиків.
Після Служби Божої парафіяни організували почастунок для
всіх гостей, які прийшли розділити з ними свято.

Добірка новин
Публіцист, священик
Української Автокефальної
Православної Церкви Яків Кротов заявив, що немає ніякого
чуда сходження благодатного вогню в Єрусалимі, посилаючись
на промову доктора церковної історії М. Успенського. Звертати
увагу варто, натомість, на справжній вогонь Святого Духа, який
вимагає критичного, наукового мислення.
У Світлий Понеділок блаженніший патріарх Святослав
просив прощення в усіх, кому діти Української Церкви
впродовж століть завдали кривди: «Будьте першими в любові,
бо любов обеззброює ворога». 5 травня блаженнійшому
патріархові Святославу виповнилося 46 років.

В Японії знайдено мощі останнього католицького
місіонера, о. Джованні Баттіста Сідотті. У 1708 р. його схопила
місцева влада. Під впливом спілкування з отцем місцевий
володар написав книгу, яка згодом буде мати такий вплив, що
японська влада відмовиться від вбивств місіонерів. О. Джованні
кинули в яму, де він помер від голоду, перед тим навернувши
тих, що його охороняли. Також беатифікують першого єпископа
Нагасакі, котрий віднайшов потомків християн-японців, які 200
років жили в ізоляції, але пам’ятали найважливіші молитви і
носили хрестики. Він також став свідком останнього
переслідування християн в Японії.

Венесуельські єпископи просять президента Мадуру, щоб
завезти до країни продукти та предмети першої необхідності.
Через безглузду політику цього керівника країна потерпає від
жахливої економічної кризи.

Розпочато реставрацію Кувуклії, древньої каплиці, яка
була збудована над гробом, до котрого було покладено тіло
розп’ятого Ісуса. Востаннє її відновлювали 200 років тому після
пожежі. Кошти жертвували Католицька Церква в Америці,
православний
патріарх
Єрусалимський,
Вірменська
апостольська Церква та король Йорданії Абдала.

Священик УПЦ Київського Патріархату о. Дмитро
Поворотний, капелан полку «Дніпро-1» в інтерв’ю виданню
«Апостроф» стверджує, що священики Московського
Патріархату беруть до рук зброю і приймають участь в боях:
«це вбивці українських вояків».

Виконком тернопільської міської ради відмовив у
задоволенні електронної петиції, яка вимагала не вивчати у
школі християнську етику. У школах міста й надалі будуть
уроки християнської етики. На Львівщині, натомість, вирішили
вчити дітей християнської етики ще з дитячого садочку.

Рима Фатіх, яка у 2010 р. стала першою мусульманкою,
котра виграла титул міс США, прийняла християнство.

В Іспанії, проти архиєпископа-кардинала Антоніо Ловери
за критику гендерної ідеології порушено кримінальну справу.

6 травня папі Францискові вручили нагороду Карла
Великого. Перед тим відбулася приватна аудієнція з лідерами
Євросоюзу.

Мел Гібсон
Воскресіння.

Стало відомо, що кандидата в президенти США Гіларі
Клінтон підтримує організація «PlannedParenthood», яка
утримує найбільшу мережу абортивних клінік і займається
евгенікою.
У пакистанській провінції Пенжаб, у селі Халсабад,
мусульмани долучаються до будови католицької церкви. У
Пакистані також відбувається справжній «бум» священицьких
покликань: від початку року висвячено вже 23 священиків і ще
15 дияконів приготовляється до свячень, а в семінаріях
навчається майже 170 семінаристів.
12
травня
висвячено
першого
випускника
Трьохсвятительської семінарії, о. Олександра Богомаза, він буде
служити у Донецькому екзархаті УГКЦ.
В Гамбурзі християнство прийняло 80 біженців з Ірану та
Афганістану.
Американець Чейз Хілгенбріг, успішний професійний
футболіст, став священиком. Із 2014 р. він служить в штаті
Іллінойс, єпархія Пеорія.
Новим настоятелем францисканців Кустодії Святої Землі
призначено о. Франческо Паттон. Натомість о. Пєрбатіста
Піццабалла, попереднього настоятеля Кустодії, призначено
Апостольським
Адміністратором
патріаршого
престолу
Єрусалиму (латинський патріархат).
Святіший Отець заборонив єпископам засновувати
чернечі згромадження без консультації з Апостольською
Столицею. Рескрипт зобов’язує з 1 червня цього року.
Кількість
прихильників
Церкви
Московського
патріархату знижується і становить 15%, натомість зростає
число вірних Київського патріархату.
В індійському штаті Керала католицький єпископ Якоб
Мурікен передав хворому свою нирку,

планує

зняти

фільм

про

Христове

«Поставте Бога на перше місце в усьому, що робите» звернувся оскароносний актор Дензел Вашингтон до зібраних
на урочистості вручення йому титулу honoriscausa в
Дилларському Університеті (Новий Орлеан). Актор, який
отримав два Оскари, заявив: «Все, що я осягнув, завдяки Божій
ласці. Це є дар».
Маронітській патріарх Башар Раі відновив посвяту
Ливану та всього Близького Сходу Непорочному Серцю
Пречистої Діви Марії.
Сестра Бенедикта від Святого Обличчя, 32 річна черниця
з Індії, захистила докторат з космічної інженерії в Інституті
оборони передових технологій в м. Пуні, поблизу Мумбаї. Її
праця
стосується
надзвукових
реактивних
двигунів
внутрішнього згорання. Вони можуть скоротити проїзд
повітряним транспортом у будь-яке місце на Землі до 90 хв.
В Індії також зростає кількість християн. В штаті Орісса,
де у 2008 р. прокотилася хвиля погромів християн, їх кількість
зросла від 9 % до 25 %.
20 червня завершився візит в Україну кардинала Пєтро
Пароліна, держсекретаря Ватикану. Під час свого візиту він
вказав на головні проблеми нашого часу: олігархічність та
корупцію. Війна, натомість, за йог словами є породженням
ідолопоклонства, коли на місце Бога ставлять ідол: владу,
нахабство, амбіції, фальшиву зверхність.
Архиєпископ Оклахома-Сіті (США) Пол Коклі назвав
гендерну ідеологію демонічною. Натомість архєп. Маямі Томас
Венскі ствердив: «Нова релігійна нетерпимість стає нормою у
нашій країні». В США йде правдива боротьба між
християнством і поглядами, які пропагують евтаназію, аборти
та так звану «гендерну рівність». Католики є в ситуації, коли
лідери головних партій змушують їх обирати між меншим злом.
24-26 червня Святійший Отець Франциск перебував з
візитом у Вірменії.
Церква офіційно визнала 132 євхаристійні чуда.

Стокгольмський синдром українського православ’я
Часто можемо дивуватися, як жертва у своїй
психіці є емоційно зв’язана зі своїми кривдником. Цей
стан і окреслюється у психології як «стокгольмський
синдром». Помічаємо його, дивлячись на жалюгідні
потуги нашої влади, пов’язані з утворенням «власної»
Церкви. Кожного разу, коли до влади приходять більшменш патріотичні сили, вони завжди чомусь просять тих,
хто їх давним-давно продав за в’язку соболів, щоб вони
визнали їхню «православність-канонічність».
Не секрет, що в той час, як Московський
патріархат став інструментом в руках відомої політичної
спецслужби, ми бачимо спроби того ж «патріархату»
контролювати всі православні Церкви. І весь перебіг так
званого - всеправославного Собору, який відбувся на
початку червня на о. Криті, якнайкраще пояснює нам
усю ситуацію, в якій опинилися православні Церкви.
Звернення Верховної Ради до константинопольського
патріархату з проханням визнання автокефалії
Української Церкви виявляє всю слабкість наших
політичних мужів. Складається враження, що вони
керуються взірцями столітньої давності, коли молоді
держави ставили перед доконаним фактом вселенського
патріарха. Відкликавшись до Собору Патріарх
Вартоломей не відважився відкрито підтримати

православних в Україні, Собор просто промовчав.
Здається, причиною такої поведінки є остання спроба
зберегти хоч якусь видимість єдності серед православних
Церков.
Дивлячись на це все збоку, можемо дивуватися, для
чого так вперто наші владні мужі просять допомоги у
тих, від кого її не отримають. Натомість кожна свідома
людина, яка прагне правди і справедливості, дивлячись
тверезо, шукає альтернативу «державному православ’ю».
Такою альтернативою для українців є Греко-Католицька
Церква. Події останніх років, не кажучи вже про
історичну роль уніатизму, підтверджують, що дає
приналежність до Католицької Церкви. Це не тільки
єдність
цінностей,
християнської
європейської
цивілізації, але й Боже благословення, яке з невеликої
переслідуваної жмені вірних створила мільйонну Церкву
і творить християнський народ. Для всіх свідомих людей
наша Церква, вірна Апостольській Столиці та
Наступникові св. ап. Петра, стає тою, найбільш
переконливою можливістю розвитку вже зараз і дає
впевнену перспективу на майбутнє. Приєднання до
Української Греко-Католицької Церкви Харківського
архієпископа Ігора Ісіченка, разом з усією своєю
єпархією, є цьому найкращим доказом.

Для дітей
Любі діти! Запрошуємо вас розгадати кросворд. У кольорових клітинках прочитаєш
ім’я одного із апостолів. Найбільш завзятих запрошуємо написати про нього розповідь.
Розгаданий кросворд і розповідь про апостола принеси в захристію нашого храму у
п’ятницю 15 липня о 16 годині. Всі учасники отримають заохочувальні призи, а автори
найкращих розповідей у неділю 17 липня під час Служби Божої для дітей о 12 годині
отримають подарунки. Бажаємо успіхів!!!
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1. Він засудив Ісуса
на смерть (Мр. 16,9)
2. Місто, де народився Ісус (Мт. 1,2)
3. Їй Ісус казав: «ти побиваєшся й клопочешся про
багато, одного ж потрібно (Лк. 11,41)
4. Ангел, який сповістив Марії про те, що вона
народить Сина Божого (Лк. 1,26)
5. Цар, який хотів вбити новонародженого Ісуса
(Мт. 2)
6. … Ариматейський забрав тіло Ісуса після його
смерті (Йо. 19,38)
7. Сотник із Кесарії, який за словом ангела Божого
закликав до себе Симона (Ді. 10,1)
8. Один із євангелистів, Ісус побачив його на
митниці (Мт. 9,9)
9. Марія …, їй Ісус першій з’явився після свого
воскресіння. (Мр. 16,9)
10. Його доньку воскресив Ісус (Мр. 5,22)

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

