ВІСНИК СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
видання монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Чину Братів Менших – Тернопіль – 4 (93) 2016

Слово пароха о. Івана

«Ти, Господи, навчи нас вповні прощати, щоб ми заради Тебе правдиво любили ворогів
і молились за них побожно до Тебе, нікому не віддаючи злом за зло… (Рм 12,17)»
(З Францискового пояснення молитви «Отче наш…»)
Ювілейний рік Божого милосердя спонукає нас,
Розп’ята на Хресті Любов була для Франциска
францисканців, приглянутись до цієї великої Божої
джерелом постійної сили і, кормлячись любов’ю
ласки, так яскраво вираженої в особі святого Франциска,
розп’ятого Милосердя, Франциск сам став розп’ятим
до милосердя Бога Отця, Сина і Святого Духа. Мати
милосердям. Звідси висновок: хто вдивляється в
милосердне серце до тих, хто мало або взагалі не
розп’ятого
Христа
і
провинився не становить великих труднощів. Натомість
бачить Його милосердя
мати добре серце до ворога – це великий подвиг, під силу
до всього людства, той
далеко не кожному. Святий Франциск закликає любити
ніколи
нікому
не
ворогів не словом, а своїм милосердним серцем. Адже
відмовить
милосердя,
його зневажали ровесники, коли він покинув світ, його
яким би не був біль його
ганив батько за «безглузду надмірну щедрість», його,
серця.
зрештою, вигнали з римської курії достойники, не
Просімо Бога, щоб
бажаючи ознайомитися з уставом. У всьому цьому
ми, викупавшись Його
Франциск зберігав погоду духа і миле до всіх серце.
милосерді, могли бути
Така милосердна кондиція серця! Де її джерело, у
милосердними
всіх,
чому криється сила духа, яка не тільки терпить ворога,
особливо до тих, які нас
але потрафить молитись за нього, потрафить постійно
скривдили.
бажати йому Добра?

Свято монастиря
21 вересня є днем Різдва Пресвятої Богородиці і
празником у францисканському монастирі в Тернополі.
Цього року в
день
покровительки
тернопільського
монастиря
сталася
без
перебільшення
історична подія
у житті цілої
Фундації
францисканців східного обряду: вперше відбулися
одночасно всі важливі події в один день, починаючи від
облечень і закінчуючи ієрейськими свяченнями.
Вранці на Службі Божій о
8 годині з рук
о. Провінціала, котрого на Літургії згадуємо як
Архимандрита
Антоніна, прийняло
габіти троє молодих
братів: Яків, Тадей
та Святослав. Перші
чернечі обіти склали:
Антоній та Трифон,
відновив свої чернечі
обіти
Леонард.
Натомість
вже
довічні чернечі обіти склали: Еміліян і Тарасій. Друга

частина монастирського свята продовжилася на Службі
Божій
о 12 год. На ній Тарасій Починок прийняв
дияконські
свячення,
а
диякон Юстин
Ухач
зі
спільноти
в
Ужгороді був
рукоположений
на священика.
Треба
зауважити, що
обоє вони є парафіянами
громади св. Петра, і багато
парафіян пам’ятають їх з
дитинства. Висвятив їх сам

митрополит Василій щиро
радіючи,
що
францисканці зростають і
розвиваються.

Генеральний Настоятель Чину Братів Менших у Тернополі
Від початку заснування спільноти францисканців у
Тернополі (1994 р.) це вже третій «генерал»
францисканців відвідує тернопільську спільноту. Її
заснували з благословення тогочасного генерального
настоятеля о. Германа Шаліка, котрий наступного року
особисто відвідав тернопільську спільноту. У 2009 р.
нашу обитель відвідав Генеральний настоятель
францисканців о. Хосе Карбайо. Його наступник
о. Майкл Пері (підчас Літургії згадуємо його як
Протоархимандрита Михаїла) відвідав тернопільську

спільноту францисканців 14-15 жовтня. Зустрічався з
братами з Фундації Всіх Святих Чину Серафимського, а
також примонастирською спільнотою ІІІ Чину.
15 жовтня на Урочистій Службі Божій о 10.00 год.
вручив чернечу рясу братові Дам’яну і після обіду
вирушив на літак, щоб повернутися до Риму. Відвідини
генеральних настоятелів утверджують нас у свідомості
приналежності до вселенської спільноти францисканців,
котрих на сьогодні нараховується 14 тисяч.

Вибори у спільноті ІІІ Чину
У неділю 25 вересня спільнота ІІІ Чину зібралася,
щоб вибрати собі настоятеля. Зійшлися на цю подію вся
тернопільська спільнота, а також о. Ігор та гості, котрі
цікавляться ІІІ Чином із м. Золочева. Настоятелем обрано

с. Людмилу, а її помічником став бр. Мирослав. Вітаємо
з обранням всіх обраних і всю спільноту, адже вибори –
це завжди зміни, котрі дають нам можливість адекватно
оцінити ситуацію.
***

З життя наших спільнот…
У спільноті в Ужгороді змінився настоятель. Ним
став о. Егідій, донедавна добрий душпастир у Тернополі.
О. Косма, дотепершній настоятель, залишився парохом в
Ужгороді. Навчання в Ужгородській Богословській
Академії продовжив тільки один бр. Леонард.

Золочівська спільнота братів дуже гарно і урочисто
відсвяткувала свій храмовий празник Воздвиження
Чесного і Животворного Хреста Господнього. Літургію
очолив владика Володимир Груца ЧНІ разом з місцевим
«деканом» та настоятелем Фундації францисканців
греко-католиків
о.
Іваном.
Маленька
церква
францисканців під час Служби Божої була цілковито
заповнена, а на вулиці було ще в два рази більше вірних.

В Нижньому Бистрому настоятелем спільноти
став о. Божидар. Він має великі плани щодо
модернізування будинку в Нижньому Бистрому. Ця
спільнота також є вже на етапі завершення будинку в
Хусті, до котрого мають переселитися брати.

О. Пантелеймон подав до відома, що в Ізраїлі
постала нова спільнота українців греко-католиків. Тепер
існує
вже
три
спільноти.
***

Коротко про новини
У США офіційна статистика виявила, що головною
причиною смертності за перше півріччя 2016 р. є аборти.
Натомість у штаті Індіана закриваються шість
абортивних клінік через брак охочих.
Сергій Журик «Ромашка» російський агент ФСБ,
який керував першим боєм з українцями на Донбасі, під
час якого загинув капітан СБУ Генадій Біліченко, входив
раніше до охоронної структури Києво – Печерської
Лаври як «позаштатний паламар».
Бердичів є санктураієм Матері Божої Параманної.
Кожного року у другій половині липня до цієї церкви
кармелітів відбувається проща.
Мюнхенська Архиєпархія готується розпочати
беатифікаційний процес Романо Гуардіні, одного
з найбільших богословів ХХ століття. Найвідоміші його
праці: «Господь» та «Кінець світу цього».
У програмі Радіо Марія «У ваших намірах» п. Любомир Стрингалюк зазначив небезпеку «потероманії»,
зацитував відомого отця-екзорциста Габрієля Морте: «За
Гаррі Потером криється підпис князя тьми – диявола».

Медичне Товариство Великобританії повідомляє,
що лікарі, які відмовляються робити аборти, потерпають
від дискримінації та утисків на своїх робочих місцях.
Догналівці підтримали ходу вірних Московського
патріархату, закликали до єдності Росії та України. Сам
Догнал перебуває на «вигнанні» в окупованому
Донецьку.
Куоди та суніти в Іраку пропонують християнам
з околиць Ніневії створити свою автономію.
Близько 40 тис. біженців з Сирії, які не є
мусульманами, а переважно християни, зазнають
насильства і дискримінації у таборах для біженців
Німеччини.
Після вбивства французького священика та теракту
в Ніцці Франція закриває 20 мечетей, в яких дуже часто
знаходяться осередки агітації терористів.
В африканській країні Малаві архиєпископ Томас
Люка Мсуса охрестив свого батька, ісламського імама.

У Польщі з 25 до 31 липня тривали всесвітні дні
молоді, в котрих брав участь і папа Франциск. Від нашої
парафії у них брала участь Оленка Венгер як молодіжний
аніматор.
На початку серпня Константинопольський патріарх
Варфоломій на противагу агресивним заявам керівників
Московської Церкви дякує блаженнійшому Святославу
за підтримку, називає його патріархом і запевняє, що
православні церкви не поділяють ненависті до УГКЦ.
Папа назвав гендерну ідеологію в школах жахом та
ідеогологічним
колоніалізмом.
Заснував
також
богословську комісію з вивчення жіночого дияконату.
4 серпня Папа Франциск відвідав відпуст в Ассізі. Це вже
34 відвідини Вселенськими Архиєреями міста, з якого
походив св. Франциск.
Кармелітанки та францисканці надалі залишаться в
Алеппо, незважаючи на бомбардування російською
авіацією.
Щогодини в Африці християнство приймає 667
мусульман.
Аргентинський тенісист Хуан дель Потро просить
злодія, який його обікрав, щоб повернув йому тільки
вервицю, яку він отримав від папи, і яка завжди була з
ним.
Церква визнала нове обявлення св. Йосифа. Воно
сталося в Ітапіранга (Бразилія) в 1994-1998 роках. Йосиф
з’являвся з Марією та Ісусом. Він обіцяв: «хто чинить
милосердя найбільш нужденним – особливо хворим і
помираючим – отримає благодать доброї смерті».
Папа запропонував «лефевристам» (відлам, який не
погодився з постановами ІІ Ватиканського Собору 1962 –
1965) створити персональну прелатуру, подібно як у
випадку з «Opus Dei».
Християнське товариство медиків США заявило:
«природна стать не є хворобою, а трансгендеризм є
психічним захворюванням.

поправка є однією з найліберальніших у світі. Видає
також книги ідеологів гендеру Д. Світзера, Д. Батлер,
М. Кіммел, В. Агеєва, Т. де Лоретіс. До наглядової ради
цього Фонду входять О. Забужко, В. Куйбіда,
Б. Тарасюк.
Францисканець брат Габрієль за чудовий спів
отримав нагороду Emmy. Ця нагорода вручається
Національною Академією Мистецтв США.
Астрофізик Х’ю Росс, прочитавши Біблію,
ствердив: «Біблія заслуговує на більшу довіру, аніж
другий закон термодинаміки». Після цього став
переконаним християнином.
Європейський Суд зі Справ Людини визнав, що
українські пенсії є порушенням прав людини.
3 вересня Матір Терезу папа Франциск проголосив
святою. З її особою пов’язані багато цікавих подій.
Завдяки її дзвінкові до тодішнього президента США
Рейгана врятовано обложене ісламістами християнське
місто Джуба в Судані. Японець Акіхіро після зустрічі з
нею став християнином і повернувся до Японії вже
священиком. Між іншим, вона навіть прибула до
тодішнього Радянського Союзу, щоб допомогти всім, хто
постраждав від Чорнобильської аварії.
Першовідкривач вірусу ВІЛ Люк Монтаньє,
французький науковець, лауреат Нобелівської премії,
висловив думку, що причиною СНІДу може бути
протизаплідна таблетка. Поширення в 60-80 роках ХХ ст.
контрацептивних засобів спричинило сексуальну
розбещеність, зокрема і гомосексуальні стосунки.
Науковець впевнений, що це дуже старий вірус, який міг
спричинити різке зменшення населення стародавнього
Риму.
16 вересня 2016 р. в Римі помер найвідоміший
екзорцист сучасності о. Габрієль Аморт.

Спеціаліст психосексуальної терапії Анджела
Грегорі стверджує, що порнографія спричиняє сексуальні
розлади у чоловіків.

У Голлівуді знімуть фільм про боксера, який став
священиком. Актор Марк Волберг є одним з небагатьох
відомих голівудських акторів, котрі відверто говорять,
що належать до Католицької Церкви. Саме він зіграє у
фільмі про життя Стюарта Лонга. У 2014 р. О. Лонг
помер у віці 50 років.

Папа Франциск: «Внебовзяття Пречистої Діви
Марії – це таїнство нашого майбутнього».

Відомий екзорцист о. Франческо Бомонде
застерігає від захоплення популярною грою Pokemon Go.

В Інтернет потрапили документи, які виявляють
Сороса як пропагатора гендерної ідеології. В Україні він
підтримує Фонд Відродження, котрий, між іншим,
причинився до скандально відомої поправки до
Трудового кодексу про покарання за дискримінацію на
роботі осіб із іншою сексуальною орієнтацією. Ця

Новий фільм Мартіна Скорсезе «Мовчанння» про
переслідування християн в Японії буде показаний перед
Різдвом.
Російські бомбардувальники протягом війни в
Сирії
вбили
9
тисяч
людей.

Канікули з Богом
Вже десь майже
десять років у грекокатолицьких
парафіях
улітку відбувається дуже
цікава акція для дітей.
«Канікули з Богом» – це в
середньому
тиждень,
протягом
якого
діти
скачуть,
танцюють,
співають,
граються
і
головною темою всіх
забава є Господь.
Наприкінці серпня
наші парафіяни почули, як біля пам’ятника
св. Франциска було чути радісний сміх великої кількості
дітей. Вони після Служби Божої почали свої
«реколекції», які складалися зі співів і танців. Відправляв
Служби
Божі
для
дітей
о.Юстиніан,
щоразу
виголошуюч
и їм цікаву
науку.
Це
саме він був
ініціатором
того,
щоб
вперше «канікули з Богом» відбулися на парафії св.
Петра. Після Служби Божої розпочалася суцільна
«дискотека» на повітрі: музику та радісний гамір майже
двох сотень дітей було чути на всіх вулицях нашої
парафії.
Головним «двигуном» всього цього свята став наш
парафіянин семінарист Роман Янішевський. Він, вже
маючи досвід, провадив всі забави чи, кажучи по-

сучасному,
«банси»
впевнено і
також
контролюв
ав
всю
організаці
ю
«канікул».
Його
помічника
ми були аніматори майже з усіх парафій Тернополя:
Оксана Пукас, Юля Сиротюк, Юля Проскуренко, Оля
Новак, Таня Чопельська, Ірина Чайка, Оксана Явна,
Наталя
Блажко,
Любомир
Петровський,
Марія
Кузишин,
Таня
Боляк,
Марія
Вишневська,
Уляна
Пержило,
Таня Юськевич, Розарія Петровська, Таня Павлюк,
Олена Хом’як, Тарас Пастушенко.
Батьки всіх дітей, які відвідували «канікули»,
вдячні аніматорам, що з радістю через забаву вчили дітей
головних істин у житті людини. Можливо, єдиним
недоліком було те, що час був не досить вдалим для
забав: тривав Успенський піст. Та вже на наступний рік
всі будуть більш досвідченими і виберуть кращий час
для такого чудового свята дитинства, яким є «канікули з
Богом».

«Добре нам тут бути!»

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

