ВІСНИК СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
видання монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Чину Братів Менших – Тернопіль – 4 (96) 2017

Слово пароха о. Івана

«Ті направду вносять мир, котрі серед усіх терпінь,
які їм трапляються у цьому світі для любові Господа нашого Ісуса Христа,
посідають мир душі і тіла»
(Повчання св. Отця Франциска з Асижу 15,2)
У цю осінню пору ми
перебував сам, і заповідав своїм учням чинити так само.
вшановуємо пам’ять нашого
Кожен із нас може прислухатися до його заклику, адже
отця святого Франциска з
потреба миру зараз відчувається надзвичайно гостро.
Асижу. Приглядаючись до
Насамперед потрібно дбати про мир у своєму серці, у
постаті
святого
щоразу
своїй душі. А його можна осягнути, якщо там не буде
відчуваєш захоплення, щоразу
гріха. Шляхом до того є щира і смиренна молитва.
відкриваєш для себе щось нове
Людина, котра смирилася, тобто змирилась із всім, що їй
у цій великій людині.
посилає Бог, котра доброзичливо поводиться серед добра
Приклад
Бідачини
з
і лиха є сповнена миром, відтак обдаровує ним свою
Асижу показує, наскільки
сім’ю, спільноту, те середовище, де перебуває щодня. Не
багато Господь може зробити
забуваймо також, що від кожного з нас залежить і мир у
через людину, яка всеціло
нашій країні. Просімо в Бога через заступництво святого
Йому віддається. Франциск, будучи покірним волі Отця
Франциска, щоб обдарував нас Його миром.
Небесного змінив своє життя, життя людей, які пішли за
У цей радісний для всіх послідовників святого
його прикладом і ось уже понад 800 років його
Франциска день щиро зичу, щоб серце кожного
послідовники змінюють, підтримують і розвивають
наповнилося миром, щоб оселився там правдивий Божий
Церкву. Приклад святого Франциска захоплює і потягає
мир як передсмак обіцяного вічного щастя!
за собою. Він був людиною миру. Ніс мир всюди, де
***

Капітула і чернечі обіти
У вересні в
тернопільському
монастирі
відбувся з’їзд всіх
францисканців,
що належать до
Фундації
всіх
Святих
Чину
Братів Менших. Запрошеним гостем-прелегентом був
о. Ігор Сенейко – директор «Карітасу» Львівської
архидієцезії. Він поділився досвідом своєї праці з
братами. Окрім харитативних справ і способів їх
реалізації, нові настоятелі о. Божидар та о. Егідій
представили свої осягнення за минулий рік і приємно
всіх здивували обсягом виконаної ними роботи. В
Нижньому Бистрому відремонтовано і властиво
оновлено два будинки, в чому могли пересвідчитися діти
з нашої парафії, які цього літа там відпочивали. В
Ужгороді вже йдеться про покрівельні роботи на церкві.
Окрім того, на цьогорічній капітулі можна було
зауважити вже певну зрілість і поважність всіх братів, всі
поволі усвідомлюють, до якої великої справи їх покликав
Господь.
Вперше на капітулу Фундації, прибув Дефініторій
Провінції Успіння Пресвятої Богородиці. Це щось

середнє між сенатом з радниками і урядом нашої
Провінції. До Дефініторію належать між іншим і давні
наші провінціали, які раніше були частими гостями
тернопільського монастиря: о. Йосиф Чура та о. Ездра
Бєсок.
Після Капітули у свято Різдва Пресвятої
Богородиці наші молодші брати відновляли свої чернечі
обітниці. Так звані «Тимчасові обіти», тобто обіти
терміном на один рік, є для того, щоб молода людина
могла добре все вирішити і обдумати свою постанову,
приготовляючись вже до обітниць, які складе на все
життя. Цього року тільки троє братів були в центрі уваги.
Бр.
Святослав
складав
свої
перші обіти, а
бр. Леонард та
Трифон,
відновлювали.
Бр.
Дам’ян
склав обіти в
Польщі
14 жовтня. Натомість щодо єдиного нашого кандидата
бр. Юрія, то його, через те, що він є один, відправлено на
початкову формацію до Польщі.

***

Коротко про новини
Deutsche Welle повідомляє, що на окупованих
територіях (Донецьк-Луганськ) тисячі людей у так
званих «трудових таборах» примушують до важких
робіт. Не йдеться, очевидно, про якесь винагородження.
Натомість Міністерство культури України звинувачує
священиків Московського патріархату у співпраці з
бойовиками.
♦

Google – корпорація найбільш віддана гендерній
ідеології. Відомі їх рекламні ролики з підтримки
одностатевих пар.
♦

Джастін Бібер після свого Хрещення у 2014 р.
став публічно визнавати себе християнином і зі сцени
прославляти Бога.
♦

До Верховної ради внесено законопроект № 6747
про право лікаря відмовитися від проведення аборту з
міркувань совісті.
♦

Молодий чоловік родом з Первомайська, що на
Миколаївщині, після поклоніння Нерукотворному
Образу в Тернополі вирішив прийняти Хрещення.
♦

Двоє швейцарських науковців з Цюріхського
університету дослідили, що люди, відкриті на допомогу
іншим, щедрі є щасливіші за людей скупих, які в свою
чергу мають через свою закритість схильність до
швидшого старіння.
♦

В Сент-Луїс, США у серпні відбувся 135-ий
Верховний З’їзд Лицарів Колумба. Святійший Отець
подякував зібраним за подолання культури байдужості.
«Лицарі» призначили 8 мільйонів доларів на відбудову
церков в Іраку.
♦

В Шотландії організація «Друзі Божого
Милосердя» організувала «Автобус Божого Милосердя».
Акція
полягала
на
відвідуванні
містечок
і
проповідуванні, а на другому поверсі автобусу можна
було висповідатися.
♦

♦ Сестра

Лурду Мері Наготу, католицька черниця з
Індії, написала магістерську працю по догляду за
інфікованими ВІЛ/СНІД. Це перша праця такого типу, її
нагороджено престижною міжнародною премією.
♦ Сучасні католики занадто літотеплі – стверджує
католицький архиєпископ Тарталья з Шотландії. «Ми
йдемо на компроміс, ми пристосовуємося, навіть тоді
коли конфлікт – єдино правильний шлях» – говорить
єпископ.
♦ Сильвестр

Сталоне, голівудська зірка, у свої коли
71 рік стверджує, що «церква – це спортзал для душі. Ви
не можете тренувати самі себе. Вам потрібно десь брати
досвід, знання, необхідне чиєсь керівництво. Ісус є
джерелом сили для кожного, хто бажає подолати
марафон».
Тернополянин Володимир Мороз віднайшов
рідкісне фото митрополита Андрея Шептицького з 1926
р. На ньому святитель є зображений в повний зріст. Фото
зроблене на залізничній станції в Подєбрадах недалеко
від Праги.
♦

Сакраментинки святого дона Оріоне – єдине
згромадження, котре об’єднує кілька десятків незрячих
черниць, які свою хворобу жертвують за тих, хто
опановані духовною сліпотою. У серпні цьому
згромаджені, яке заснував Луїджі Оріоне, виповниться 90
років.
♦

Відомий американський комік Джим Керрі
виступив перед колишніми злочинцями з промовою, в
якій розповів про своє навернення до Христа і закликав
всіх вибрати прощення. В Каліфорнії діє центр,
заснований єзуїтом, який допомагає ресоціалізації
колишніх ув’язнених.
♦

Відомий атеїст Річард Докінз написав відкритого
листа у відповідь на відмову одного з каліфорнійських
радіо провести передачу за його участю, посилаючись,
що він ображає іслам. «Я все життя критикував
християнство і ніколи не мав через це проблем. То чому
критикувати християнство можна, а іслам – ні?» –
запитує здивований атеїст.
♦

У Мексиці феміністки підірвали бомбу під
осідком Конференції Єпископату.
♦

В Університеті Канзасу дослідили, що діти на 8му місяці, вже можуть розрізняти різні людські мови.
♦

В Ірані можна спостерігати велике зацікавлення
християнством серед молоді і багато молодих людей
приймає Христа, подає Іранська Християнська
інформаційна Агенція.
♦

Чудесне врятування о. Нірвана, францисканця з
Іраку, свідчить про живі відносини зі святими. Цей
францисканець, який служить в Кустодії Святої Землі,
має побожність до святої Марії Альфонсини Гаттас.
Відколи служить для сестер домініканок, до яких
належала свята, яку причислили до лику святих у 2015 р.,
носить частичку її мощей. Його зцілення трапилося ще
2007 р., коли він вирішив відвідати рідних в іракському
Мосулі. Коли о. Нірван разом з кількома пасажирами
таксі їхали до Мосулу на контрольному пункті, де мали
бути військові, несподівано виявилося, що то терористи.
Вони витягнули всіх з машини і одного чоловіка відразу
вбили. Тоді отець Нірвана з усіх сил закликав до сестри
Марії: «Прошу тебе, нехай більше ніхто не помре». Після
паузи він почув голос: «Хто ти, чому я не можу опустити
ніж?», і швидко наказав всім забиратися. Відтоді, як каже
отець, він вже не боїться смерті.
♦

♦У

Бразилії 7 вересня – День Незалежності країни,
Конференція єпископів проголосила днем молитви і
посту, оскільки в країні панує затяжна криза, пов’язана з
корупційними скандалами найвищих лідерів.
♦З

Консуело Кордоба, жінка з Колумбії, котра
терпить важку і рідкісну хворобу, після зустрічі з папою
під
час
візиту
Святійшого
Отця
до
цієї
латиноамериканської країни, відмовилися від думки про
евтаназію. Натомість «Брати Милосердя» з Бельгії не
підпорядкувалися закликам Столиці Апостольської
відмовитися від евтаназії у своїх 15 закладах.
♦

2012 по 2017 р. в Мексиці вбито 19 священиків.

Суд Вісконсин, США, дозволив християнціфотографу посилаючись на свої релігійні переконання
відмовлятися фотографувати «одностатеві» пари.
♦

♦ Фірма

Євросоюз офіційно
шкідливою для здоров’я.
♦

«Сoca-Сola» підтримує одностатеві шлюби

оголосив

гомеопатію

«Якщо є храм, приміщення, а немає катехизації,
служіння такого священика є незадовільне» – заявив
блаженнійший Святослав на ІІІ Конгресі Мирян, що
відбувся у вересні у Києві.
♦

в Австралії.
Феміністична організація Whole Woman`s Haelth
запропонувала
жертвам
недавніх
ураганів,
…
безкоштовний аборт.
♦

Датські та італійські вчені підтвердили вік
реліквій, що відносяться до часів преподобного
Франциска. Взимку 1224 р. на порозі монастиря
францисканців в Фоллоні з’явився мішок з хлібом, який
їм послав сам Франциск, котрий у той момент перебував
у Франції. Мішковиною потім брати накривали
церковний вівтар. Після дослідів виявилося, що дійсно в
цій тканині зберігався хліб – про це свідчить ергостирол
– грибок-паразит, який потрапив туди у хлібі. А
радіоактивний аналіз показав, що тканині 740 років.
♦

У Сенаті Каліфорнії є проект закону, в якому
пропонується покарання за невживання трансгендерних
займенників, штраф та річне ув’язнення загрожує
медсестрам.
♦

Отець і Глава УГКЦ блаженнійший Святослав
встановив 18 (5) серпня днем пам’яті коронування
папськими коронами Ікони Матері Божої «Милосердя
Двері».
♦

***

Спільнота ІІІ Чину
Окрім спільноти францисканців, свято святого
Франциска святкують також брати і сестри ІІІ Чину
мирян. Після повернення до Тернополя о. Косми, який є
засновником цієї спільноти у далекому 2000 р., і його
призначення духівником спільноти, розпочинається
новий етап у її житті. За ті роки були і кризи, і успіхи
однак спільнота існує і шукає своєї тотожності,
реалізації, як і кожна сестра і брат в певному сенсі себе
шукають. В наш час потрібно зосередитися на спільному
переживанні Євангелії, досвідченні спільноти у молитві,
діленні власними переживаннями, досвідом. Зустрічі
котрі є звичайною практикою у спільноти мирянфранцисканців,
потрібно
оживляти
вмінням
вислуховувати одне одного. Нова настоятелька спільноти
с. Людмила намагається в такому напрямку розвивати
спільноту. Потрібна співпраця всіх братів та сестер і
усвідомлення того, що коли ми розуміємо, що можемо
допомогти чи підтримати і залишаємося байдужими
спостерігачами, то в якомусь сенсі грішимо проти
Святого Духа, бо не даємо, щоб Божий дар діяв через нас
самих для спільного добра. Таке життя Євангелією у
Божій благодаті провадить людину до реалізації себе,
всіх своїх дарів. Наближаючись до такого знакового
ювілею, як 20-ліття від заснування спільноти, варто
задуматися, як минули ці роки і який висновок варто
зробити, щоб властиво їх оцінити.
Третій Чин Святого Франциска в Золочеві
При парафії св. ап. Петра функціонує спільнота ІІІ
Чину св. Франциска, яка є однією з найактивніших і

найчисельніших груп. До спільноти, яка намагається
наслідувати Ісуса Христа в дусі св. Франциска, належать
одружені брати і сестри, також ті, що живуть у вільному
стані і один парафіяльний священик. Дана спільнота
зародилась у ХІІІ ст. на прохання одружених християн,
котрі звернулись до св.. Франциска з бажанням жити
Євангелієм Господа. Таким чином біля І Чину, який
становили монахи, і біля ІІ Чину, який творили убогі
черниці, вперше в історії Церкви почала існувати
спільнота ІІІ Чину.
При монастирях Чину Братів Менших часто
створюються спільноти ІІІ Чину, а останнім часом
золочівська парафіяльна спільнота дозріла до утворення
ІІІ Чину св.. Франциска. В день спомину св.. Франциска
(04. Х. за григоріанським календарем) до золочівського
монастиря Чесного Хреста Святого Дам’яна на зустріч із
кандидатами до ІІІ Чину прибули сестри із Тернополя, а
також о. Косма Холлек – асистент спільноти. Сестри із
Тернополя розповіли проголовні засади і завдання ІІІ
Чину, поділилися власним досвідом життя у спільноті.
Після зустрічі о. Косми та сестер із зацікавленими
золочівчанами, записалось до ІІІ Чину 8 осіб, котрі
проходитимуть формацію під опікою тернопільської
спільноти францисканців світських.
Просимо св.. Франциска, щоб випросив у Бога
благодать
народження
нової
спільноти
при
Золочівському монастирі.

***

Катехеза
У сучасному світі християнство стає щораз більш
відкинутим. Очевидно, йдеться про загострення
неприйняття християнської моральності. Безумство
сучасного світу бореться з найважливішою і
основоположною свідомістю, котра закладена у людську
природу – подружжя. Чомусь ніхто не хоче задуматися
над подібними закликами. У ХІХ ст. повсюди закликали
до соціальної рівності, що породило макабричні і
потворні масові експерименти на людях у ХХ ст. А зараз
ми чуємо, що цього всього було мало, треба шукати
більшої рівності, рівності між чоловіком і жінкою. Які
можуть бути наслідки цих закликів? Навіть не хочеться
думати про щось подібне. Відповіддю християнства є
неустанне дотримання і пропагування християнської
науки і моральності. І, очевидно, так само, як ми
Хрестимо малих дітей, щоб з самих перших днів
народження запевнити їм все найкраще, що ми отримали:
віру в Спасителя і певність вічного життя, так само з
самого малку маємо знайомити наших дітей із засадами

християнської моральності. Це звичайно ж вимагає від
нас певного рівня свідомості і, на жаль, не всі ті, що
хрестять дітей, дбають про те, щоб вони отримали
християнське виховання. Християнська наука, звана
катехезою, – це передовсім наука для дорослих, та вже з
часів середньовіччя у Церкві і дітей навчають
християнським засадам. Наша слабенька держава дуже
кволо обстоює думку щодо потреби християнського
виховання. Існуючий предмет, котрий сором’язливо
називається «християнською етико», є чимось дуже
додатковим і майже ніяк не підтримується і не
розвивається. Час вже відкинути комуністичну мантру
про відділення держави і Церкви. Християни є
законослухняними громадянами, котрі платять податки і
заслуговують на повагу до їх дітей. Католицька Церква у
світі має досвід у провадженні власних шкіл і освітніх
закладів. Можливо, це альтернативна дорога для
забезпечення християнського виховання молоді та дітей.

***

Канікули з Богом
Цього року
вже вдруге при
нашій
церкві
проводилися веселі
«канікули
з
Богом». Натовпи
дітей,
часто
з
батьками,
наповнили
нашу
церкву, територію
навколо веселим гамором. Цілий тиждень лунали співи,
забави і танці. Цього року дітей, які брали участь у
канікулах, вже було понад двісті, майже вдвічі більше,
ніж минулого року. Все починалося зі Служби Божої,
після якої тривали ігри, забави аж до 16 год. Душею
всього був як і
минулого року
Роман
Янішевський,
котрому
допомагали:
Настя
Каземірик,
Любомир
Петровський,
Таня
Чапельська, Іра Юркевич, Іван Ласько, Марта Лабодяк,
Коля Мельничук, Рома Пуколь, Рома Романюк, Галя
Марусин, Наталя Блажко, Оля Новак, Юля Сиротюк,
Юля Проскуренко, Люда Совтис, Настя Ясінська, Оксана
Гаврилишин, Оксана Пукас, Іра Чайка, Оксана Мудра,

Любомир Слойка, семінарист
Віталій Романець, та бр.
Еміліян. До слова, цього року
бр. Еміліян знову повернувся
до навчання в Богословській
Академії в Ужгороді.
Як
духівники були задіяні о.
Пантелеймон Заяць та о.
Теодор Мота.
Протягом цього тижня
отці розповідали дітям про
Божі та людські чесноти.
Саме тому всі забави були організовані у стилі
лицарських часів, які у нашій свідомості вимальовуються
як носії найкращих чеснот та манер поведінки.
На основі цих веселих та пізнавальних днів із
радістю можна стверджувати, що є вже ціле покоління
цілком розсудливих батьків, котрі свідомі своєї віри і
прагнуть виховувати своїх дітей у християнській вірі.

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

