ВІСНИК СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
видання монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Чину Братів Менших – Тернопіль – 3 (95) 2017

Слово о. пароха Івана на празник св. ап. Петра
«… Божа сила дала нам усе до життя та побожности,
завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою!»
(1 Пт. 1,3)
Сердечно вітаю всіх парафіян із нашим святом! В цей святковий день вшановуємо
нашого верховного апостола Петра. Коли читаємо Св. Письмо, то знайомимося з дуже
звичайною людиною: з її слабкостями, сумнівами і, навіть, звичайною людською
розторопністю. Однак, найважливішою подією в житті Петра була зустріч зі
Спасителем. То Він змінив життя Петра і до його простоти додав ревність і розуміння
Ісуса Христа. Ми відкриваємо перед собою незбагненний Божий задум: ось той, хто є
таким звичайним чоловіком, стає найвірнішим і найближчим слугою Христа. Своїм
життям він дає нам зрозуміти, що це можливо – бути вірним Христові у кожен час і в
кожній ситуації.
При нагоді хочу подякувати тим, хто докладається до віднови нашої церкви.
Ремонт у храмі ще триває, тож вдячний всім парафіянам за розуміння і терпеливість.
Нехай Господь наш Ісус Христос молитвами свого апостола Петра і нашого покровителя благословить всіх
парафіян, утверджує у вірі та дає сили до життя Христа ради.

З життя парафії

Урочисте Причастя

Цього року у травні
наша церква наповнилася
живими квітами – дітьми,
які з вересня і жовтня
приготовлялися до Першої
Сповіді та Урочистого
Причастя. Кожної суботи
протягом
місяця
діти
разом
із
батьками
приступали до Святої
Сповіді. А натомість в неділю починалося правдиве
свято: святково вдягнуті діти, батьки, хресні та рідні
переживали спільну радість.
Цього року у приготуванні дітей до Причастя
брали участь оо. Патрик, Теодор та Тарасій. Найбільша
праця випала о. Тарасію, який приготовляв відразу шість
класів у двох школах: № 28 та №29. Загалом цього року

до Першої Сповіді та Урочистого Святого Причастя у
нашій парафії приступило 305 дітей. Єдиною
вчителькою, яка приготовляла дітей до Причастя цього
року, була п. Наталія Ходань зі школи № 27. Беручи до
уваги ситуацію, яка склалася з Християнською етикою в
наших школах, така праця з дітьми на сьогоднішній день
рівнозначна подвигу.
Потрібно віддати належне батькам, які вже свідомо
стараються
добре
приготувати дітей до
Сповіді та Причастя.
Поступово це свято
окрім
зовнішньої
пишності
набирає
глибокого
змісту
також і для батьків.

Вшанування пам’яті Святого Антонія Падевського
13 червня у
тернопільському
храмі
ввечері
вшановували пам’ять
св. Антонія. Досить
багато
людей
прийшли помолитися
до цього святого.
Після
святкового
молебня усі бажаючі
вже традиційно могли
посвятити лілії св. Антонія.
Також учні школи св. Антонія виступили із
виставою про свого святого покровителя. Юні актори
надзвичайно прониклися духом святого чудотворця,
вжилися в свої ролі. Присутні в храмі парафіяни щедро
віддячили їм своїми оплесками. Самі ж діти дуже

дякують своєму щирому другові та наставникові
о. Юстиніанові за
написаний для них
гарний сценарій!
Після
вистави кожен міг
вшанувати
Дитятко Ісуса в
руках св. Антонія
та мощі самого
святого. Також усі
бажаючі
склали
пожертву для потребуючих, придбавши хліб св. Антонія.
Сподіваємось, святий Антоній буде втішатись
нашими молитвами і допомагати всім, хто проситиме у
нього заступництва.

***

Коротко про новини
18 квітня папа Франциск освятив в Асижі новий
санктуарій – відречення святого Франциска від земних
благ. До нового санктуаріуму входить садиба місцевого
єпископа та асизький собор Санта Марія Маджоре. Має
назву «Санктуарій Роздягнення».
♦ 18 квітня папа Бенедикт ХVI відсвяткував своє
90-ліття.
♦ На Великдень в Ірландії, в місті Лонгфорд,
осквернили церкву та викрали дарохранительницю.
♦ У Франції розпочато беатифікаційний процес
о. Жака Амеля, убитого ісламістськими екстремістами
26 липня минулого року під час Служби Божої.
♦ В США на Великдень охрещено тисячі людей.
♦ У Швеції акушерок зобов’язали виконувати
аборти. За відмову звільняють з роботи як
некваліфікованих, першим таким випадком є звільнена
судом Еллінок Гріммарк.
♦ Владику Венедикта Алексійчука призначено
ординарієм Чиказької Греко-Католицької єпархії.
Інтронізація відбулася 29 червня, в День Верховних
Апостолів за новим стилем.
♦ До Меджигор’я не можна організовувати
офіційних поїздок, можливі тільки приватні – заявив
офіційний представник Ватикану у Меджигор’ї
архієпископ Генрик Хосер. При тому ватиканська комісія
стверджує, що перші об’явлення в Меджигор’ї були
правдиві.
♦ Депутат Сергій Лещенко запропонував знести
церкву християн-баптистів, бо, мовляв, і вона не має
архітектурної цінності на рівні з пам’ятками радянської
доби. Він належить до ДемАльянсу, який відмовився від
християнських цінностей.
♦ 20-літня модель Есмеральда Гонсалес, яка виграла
конкурс краси Мексики, замість кар’єри моделі вступила
до католицького монастиря.
♦ Конференція Єпископів Польщі оприлюднила
документ «Християнська форма патріотизму», де
пригадала слова Івана Павла ІІ, що польський патріотизм
– це ніяк не шовінізм.
♦ Синод Єпископів УКГЦ заявив, що «об’явлення»
с. Марії Баран, які поширює о. Григорій Планчак,
суперечать науці Католицької Церкви.
♦ У Мумбай знесли хрест, який був поставлений в
1895 р., коли в місті лютувала чума.
♦ З 2003 р. з Іраку виїхало 1,5 мільйона християн.
♦ Святійший Отець прийняв зречення патріарха
маронітів Григорія ІІІ Лахама. Обрано нового патріарха
мелхітів – Юссефа Абсі.
♦ 5-6 травня о. Мішель Ремері у Львові та Києві
презентував свою книгу «Твіти з Богом».
♦ В Івано-Франківській катедрі відтепер можна
буде вшанувати мощі святої Терези з Калькутти.
♦ Найбільша проабортативна організація в США
втратить 86% коштів, які надходили з федерального
бюджету.
♦

В Нігерії з рук ісламських терористів «Боко
Харам» за три роки загинуло 4 тисячі дітей. Однак
400 радикалів навернулися до християнства.
♦
Палата
представників
штату
Оклахома
проголосила аборт вбивством і розкритикувала рішення
Верховного Суду США дозволити аборти.
♦ Вийшов фільм про Христа у форматі віртуальної
реальності. Голівуд також знімає фільм про Фатіму.
♦ Президентом Південної Кореї став Мун Чже Ін,
що належить до Католицької Церкви.
♦ 13 травня під час візиту до Фатіми з нагоди
100-ліття об’явлення Матері Божої папа Франциск
канонізував двох малих пастушків Франциска та
Жасінту.
♦ Американський соціологічний центр Pew Research
оприлюднив
дослідження
про
стрімкий
зріст
християнства у Східній Європі.
♦ Президент США Д. Трамп розширив заборону
фінансування абортів за межами країни. Дружина
президента США Меланія є практикуючою католичкою,
повідомила її речниця.
♦ Син прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло –
Тимотеуш Шидло став священиком.
♦ У Будапешті збудують церкву для українців.
♦ 1 червня у Вінниці відбувся вечір пам’яті сестри
Анни Глови зі Згромадження Сестер Служебниць
Непорочної Діви Марії. 15 років тому її брутально вбили.
Перед тим, як від’їхати до Вінниці, вона перебувала у
спільноті в Тернополі і вчила катехези, зокрема, і в нашій
парафії.
♦
Наукові дослідження Євхаристійних чуд
виявляють ІV групу крові. Впродовж останніх століть
відбувалися численні випадки, коли освячена просфора
буквально перетворювалася на фізичне тіло і кров. Вона
також присутня на Туринській Плащаниці. У 1996 р. в
Буенос-Айресі одна вірянка сповістила, що у свічнику
лежить осквернена частичка. Священик згідно з
приписами поклав її у воду, вона почала
перетворюватися на частинку тіла. Через три роки
Хорехе Бергольйо відправив до Каліфорнії для
обстеження цю частичку. Виявилося, що вона містить
людську кров ІV групи. Більш того, в Колумбійському
Університеті виявили, що кров з Буенос-Айреса і
Ланчано, де відбулося євхаристійне чудо ще в VІІІ ст.,
мають однакову ДНК.
♦ Блаженнійший Святослав 19 червня під час
Літургії подякував «Лицарям Колумба» за їх служіння.
Лицарі зібралися на ІІ Всеукраїнський з’їзд.
♦ 21 червня у Львівській римо-католицький катедрі
відбулася єпископська хіротонія францисканця Едварда
Кави. Це вже п’ятий францисканець, удостоєний
єпископської гідності в Україні. Він є також
наймолодшим на сьогодні єпископом у світі.
♦ Францисканці у Святій Землі святкують 800-ліття
свого служіння.
♦

***

З життя наших спільнот…
31 травня помер блаженнійший патріарх
Любомир. З ним відходить в історію ціла епоха. Він,
народжений ще у 30-х роках минулого століття, змалку
розділив долю частини свого народу, яка, втікаючи від
фізичного знищення, змушена була залишити рідну
землю. І символічним було його рішення і довершення
перенесення осідку нашої Церкви до Києва. Про нього
можна сказати, що був першим беззаперечним духовним
авторитетом для всіх українців.
Під час прощання у Львові в п’ятницю 2 червня
йому поклонилися наші брати із Золочева та Тернополя.

тільки каплиця. Розпочато також капітальний ремонт
другого будинку, в якому зроблено мансардний поверх і
кожне крило поділено на три кімнати з окремим душем
та туалетом. Всі, хто раніше приїжджав до Нижнього
Бистрого, будуть приємно здивовані змінами, які
відбулися за цей час.

♦

В Золочеві активну діяльність з молоддю
провадить бр. Еміліян. Із 12 червня протягом тижня на
центральній площі цього маленького міста висів банер із
оголошенням, що відбуваються реколекції для дітей та
молоді, і все місто спостерігало за тим, як діти співають і
танцюють. Загалом у реколекціях брало участь 170 дітей
з усього міста.
♦

В Ужгороді о. Егідій активно провадить
будівництво храму, будує вже дах над властивою
церквою. Активно провадить також молодіжне
душпастирство. Окрім того, в нашому монастирі
відбувся з’їзд сестер василіянок.
♦

На початку квітня до Святої Землі виїхав
о. Патрик Сов’як, щоб замінити там о. Пантелеймона.
Майже до половини травня вони разом служили нашим
вірним у Святій Землі. О. Патрик має можливість
заснувати греко-католицьку спільноту в Єрусалимі.
♦

О. Божидар за кілька місяців зробив колосальні
зміни в Нижньому Бистрому. Цілковито відремонтовано
будинок, де будуть жити брати. Раніше в ньому була
♦

***

Розмова з о. Пантелеймоном

О. Пантелеймон Заяць родом з Тернополя, парафія
св. свщмуч. Йосафата. Вступив до францисканців
2004 р., ієрейські свячення прийняв у 2011 р. Як місіонер
виїхав до Ізраїлю у грудні 2014 р.

Причини вашого виїзду до Святої Землі?
Передісторією мого виїзду слід вважати подорож
нашого блаженнішого Святослава до Святої Землі. Там
він зустрівся з нашими вірними, яких виявилося дуже
багато. На той час офіційно було 30 тис., зараз вже
говориться про 100 тис. Бачачи, що є велика потреба у
служінні, блаженнійший Святослав звернувся до
францисканців із запитом, чи можуть вислати хоч одного
брата для служіння до Ізраїлю. О. Іван як головний
настоятель францисканців греко-католиків запропонував
мені виїхати до Святої Землі, щоб служити там нашим
людям. Пам’ятаючи про чернечий послух я погодився і
після досить довгого приготування 11 грудня 2014 р.
виїхав до Ізраїлю.
Якою була ситуація з душпастирством для
вірних Греко-Католицької Церкви в Ізраїлі, коли ви
туди прибули?
Я застав дві громади: у Хайфі, десь близько
20 людей, та в Яффі – 30-35 людей. Переді мною там
служив о. Ростислав Дворовий, священик зі Словаччини,
який, властиво, і організував душпастирство серед грекокатоликів. Наші вірні були для мене справжньою
радістю, коли після тижня перерви я міг прийти до них і
молитися, розмовляти українською мовою. Ці маленькі
громадки, які я застав, складаються у переважній
більшості з жінок-заробітчанок, котрі працюють там
доглядальницями і мають можливість вибирати собі
вихідний день. У Хайфі на службу приходить тільки
один чоловік, а в Яффі є кілька повноцінних сімей, які є
громадянами Ізраїлю. На Літургію приходять також
кілька жінок з Молдавії, якийсь час приходили і кілька
росіянок. Активним аніматором спільнот є п. Вадим
Соколов, родом з Дніпра. Працює він лікарем, його син
Ілля був під час революції на Майдані. Зустрів там також
п. Ярославу Левицьку, котрій вже 84 роки. Вона є

«Праведницею світу»: цей титул Ізраїль надає людям, які
врятували під час Голокосту хоча б одного єврея.
Розкажіть про відносини між вірними різних
релігій?
Ізраїль, як відомо, є релігійною державою,
пануючим віровизнанням є юдаїзм. Всюди панують
приписи щодо роздільного тримання м’яса і молочних
продуктів. Є спеціальний державний урядник, який
суворо слідкує за дотриманням цього припису: окремі
столи, холодильники, ножі та інше. В пекарні не можна
залишати крихт, не кажучи вже про «кошер», тобто
релігійні приписи щодо їжі, котру слід вважати –
«чистою» і «не чистою». В школі бувають випадки
побиття між підлітками, зривання хрестиків, особливо
так звані «хасиди». Їх можна розпізнати по старомодній
одежі та агресивній поведінці. До речі, вони походять із
України. Ті то взагалі можуть наплювати під ноги
священикові чи ченцеві на знак зневаги і презирства.
Однак мені відомий випадок досить винятковий,
цю людину я знаю особисто. Олег з Харкова виїхав до
Ізраїлю ще на початку 90-х років як переконаний сіоніст,
тобто націоналіст. Та після 20 років життя в Ізраїлі почав
читати Новий Завіт і захотів охреститися. Далі історія
звучить як анекдот: прийшовши до римо-католицького
священика попросив про Хрещення, та той пояснив, що
дорослий, коли хоче охреститися, має принаймні рік часу
вивчати катехизм, тобто науку Католицької Церкви.
Олег, не довго думаючи, йде до православного
священика і там за 400 шеклів, це близько 3000
теперішніх гривень, приймає Таїнство Хрещення. Потім
повертається до римо-католицького священика, показує
свідоцтво про Хрещення і каже йому: «Тепер спробуй
мені відмовити у Причасті!». Олег в Ізраїлі став
успішним лікарем, охрестився разом з дружиною, котра
походить з гірських євреїв, що в Грузії, і, зрештою, став
українським патріотом. Вони з дружиною радо носять
вишиванки.
Щодо мусульман, то в самому Ізраїлі вони досить
спокійно ставляться до інших віровизнань.
Чи є якісь позитивні зміни чи досягнення за час
Вашого перебування у Святій Землі?

Я як представник Української Греко-Католицької
Церкви підлягав в Ізраїлі Мелхітському патріархові.
Мелхіти, тобто «царські», так їх назвали араби, коли
завоювали увесь близький Схід, – це християни такого ж
обряду, як ми з вами, і вони також прийняли унію з
Римом. Завдяки цьому існують до сьогодні і навіть
розвиваються. Саме вони надають церкви, якщо такі є
поблизу, для зібрання наших вірних. За той час
засновано ще дві наші громади: в Натанії (це місто поміж
Тель-Авівом і Хайфою, засноване французькими
євреями), а також у Яффі, так звана «недільна», інша
група зустрічається в тій же мельхітській церкві, тільки в
суботу.
За ті два роки охрестив 6 дітей та повінчав 7 пар. Є
ще така особливість нашого душпастерства у Святій
Землі як виїзди. Я вже це застав. Наші вірні час від часу
виїжджали до різних санктуаріїв. Ми спробували
виїжджати перед великим святами. Одного разу стався
такий випадок. Приїжджаємо ми над Йордан, до Касраель-Яхуд, це було перед Богоявленням. А над Йорданом,
невиличкою річкою зрештою, три тисячі, а, можливо, й
більше ефіопських християн. Вони дуже специфічні,
ходять у довгих білих одежах, відкрито визнають, що
вони християни. Я, побачивши їх, з валізками в обох
руках поспішив займати відкриту каплицю, щоб там
відправити Службу Божу. Добіг і з поспіхом порозкладав
свої речі до Літургії. Та я поспішив радіти, нас –
невеличку громадку, оточили кілька тисяч ефіопів. Десь
чоловік 30 з
великими
барабанами
щосили в них
лупили,
а
чоловік 300
ходили
по
колу і співали
на все горло.
Обряд ефіопів
відрізняється
від нашого і їх Літургія триває понад три години. Ми,
ледве відправивши, поспішили геть звідти, а коли
приїхали наступного дня на те місце, там було тихо і
спокійно.
Одним із найбільш обіцяючих осягнень є те, що
один з місцевих парафіян хоче стати священиком, тобто є
вже добрі плоди і надія на майбутнє наших громад в
Ізраїлі.
Розкажіть
про
особисті
враження
чи
переживання?
Спочатку було важко, я був у новоутвореному
монастирі в Хайфі, де жили тільки двоє братів: чилієць та
неаполітанець. Цей монастир утворили кілька років тому,
над школою, бо сестри-кармелітанки, котрі утримували
школу, вже не мали змоги далі провадити її і передали
францисканцям. Мало спілкування, перші місяці
пройшли під знаком депресії. Не рятувала навіть поїздка
на Патріарший Собор, що відбувався в Івано-

Франківську в 2015 р. Місяць минув дуже швидко і я
знову змушений був повертатися до Хайфи. Та восени у
монастирі була візитація. Візитатор о. Стефано зрозумів
мій стан і 11 січня 2016 р. я вже переїхав до монастиря в
Яффі. Там спільнота чисельніша, живіша. Монастир
просторий, зручний, називається на честь апостола
Петра, бо розміщений за 100 м від дому Симона Грабаря,
де апостол мав видіння. Тому вже маю особливу
побожність до верховного апостола: в Тернополі –
церква ап. Петра і в Яффі – церква і монастир ап. Петра.
Брати
мене
відвідували у
Святій Землі
та най радіснішою подією
був
приїзд
о.
Патрика
4 квітня, він
мав
мене
замінити.
А вже 6 квітня приїхав владика Йосип Мілян, помічний
владика Києво-Вишгородської митрополії УГКЦ. Я був
відповідальний за його перебування, організовував
зустрічі з греко-католицьким єпископом маронітів Хайфи
і всієї Галилеї Георгієм Бакуні, з настоятелем
францисканської Кустодії Святої Землі Франческо
Паттоном, віце-кустошем Добромілем Яшталем, з
апостольським адміністратором Святої Землі П’єром
Батістою Піццебалло, попереднім настоятелем Кустодії і
першим францисканцем, котрий став латинським
патріархом Єрусалиму. Також зустрілися з послом
України в Ізраїлі.
Наслідком тих зустрічей можна назвати більш
конкретні зв’язки нашої Церкви зі Святою Землею.
Домовлено про те, що семінаристи з наших семінарій
зможуть відбувати практики у францисканських
монастирях в Ізраїлі. Владика Йосиф пригадав при тому
про думку митрополита Андрея, що кожному
семінаристу варто після п’ятого року семінарії поїхати до
Святої Землі.
Вдалося також домовитися про Божественну
Літургію у відреставрованій Кувуклії, маленькій
капличці над Гробом Господнім. Всі конфесії мають
тільки певний час, щоб туди впускати своїх вірних.
Католицький час – це з 5 год. до 7 год. ранку. В цьому
проміжкові часу ми з владикою Йосифом відправили
Божественну Літургію на найсвятішому місці для всіх
християн.
Більшість поїздок з владикою по Ізраїлі ми
відбували громадським транспортом, після чого владика
пообіцяв подбати про автомобіль для нас.
Чи маєте намір повернутися до служіння у
Святій Землі?
Я завжди готовий чинити волю Божу, якщо буде
така потреба і потрібно буде повернутися, то з радістю
виїду до Святої Землі, щоб там служити нашим вірним.

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

