ВІСНИК СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
видання монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Чину Братів Менших – Тернопіль – 2 (94) 2017

Привітання францисканської братії
«Воскрес Ісус із гробу як провістив,
подав нам життя вічне, і милість велику!»
(стихира пасхальна)

Христос Воскрес!

Свято Христового Воскресіння є найбільш обнадійливим, тому що після трагедії
терпінь і смерті Христових слідує, відкривається і об’являється нова перспектива, нове,
вічне життя. Бог ніколи не дає своєму сотворінню чогось мізерного і короткотривалого,
якщо дає, то тільки безмежне, тільки вічне Благо. Тому празник Христового воскресіння
в першу чергу заповідає нам перемогу над усім тимчасовим: перш за все над
короткотривалим злом. В новому житті, яке виносить нам Ісус із свого гробу, є
запечатана вічна радість, вічна насолода, вічні блага, яким не буде кінця.
Було б насправді чимось жалюгідним, коли б празник Пасхи був лише
недосяжним спомином, бо якщо ми «надіємось на Христа тільки в тому житті, - скаже св. ап. Павло, - то ми є
найжалюгідніші з людей!» (Див. 1 Кор. 15, 19) Свято Пасхи є реальним життям Ісуса Христа в нас, бо ми разом з
Христом є занурені у його смерть (Див. Рм 6, 3), щоб разом Воскреснути з мертвих. Про це виразно свідчать нам
таїнства Церкви. Під час святої Сповіді ми вмираємо для своєї праведності, осуджуючи себе перед Богом для того, щоб
Він нас оправдав. Подібно у Святій Євхаристії Бог дає нам своє Тіло, щоб ми у своєму тілі носили Тіло Христове, щоб
Його Життя стало нашим життям. Таким власне чином Ісус чинить учасниками свого життя, таким чином Христос –
наша Пасха – таїнственно наповнює нас блаженством Вічного життя вже тут, на цій долині сліз.
Усім парафіянам і прихожанам нашого храму бажаємо вірою відкриватись на таїнство життя вічного, яке виточив із
свого боку Ісус Христос на хресті. Бажаємо непохитної надії на перемогу над усіма труднощами цього буремного життя,
врешті бажаємо великої любові до Спасителя, який усе, що мав, дав своїм друзям, усім своїм життям послуживши їм,
включивши наше коротке життя у своє життя Вічне.

Великий Піст
Великий піст цього року розпочався для
монастирської спільноти в досить понурому настрої. В
перший тиждень посту монастир залишив о. Антоній,
здібний і талановитий священик, який за короткий час
виявив свої організаторські здібності, захопив парафіян
змістовними проповідями. Залишивши монастир, він
повернувся до свого ієреського стану єпархіяльного
священика. Тепер служить для наших вірних в Афінах.
До того ж стало відомо, що о. Юстиніан переходить до
спільноти в Золочеві. Для багатьох ця новина була
несподіваною, важко бо переоцінити працю о.
Юстиніана за весь час майже дванадцяти років служіння
у Тернополі. А на початку квітня до святої Землі
вирушив о. Патрик, щоб замінити там о. Пантелеймона,
який повернеться до Тернополя, щоб підлікувати своє
здоров’я.
В часі Великого Посту на допомогу прийшли брати
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нашого монастиря вже на постійно.
Найбільш вражаючими подіями в житті нашої
парафії у Великому Пості залишаються Хресні Дороги.
Цього року
у більшості
випадків,
вже
традиційно,
їх
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парафіяльні
спільноти.
Різноманітн
і розважання під час Хресних Доріг відтворюють
переживання різних груп: молодіжний радикалізм,
поважна розважливість, дитяча щирість, материнська
емоційність. Ми були свідками життя парафії. Велика
кількість вірних, які поспішають на Хресну Дорогу і
щирість у їх переживанні є радістю для священика.
Розважання над Страстями Христовими є невід’ємними
від християнської свідомості життя в покаянні. Розумом
ми усвідомлюємо, що життя людини є по суті драмою і
такою ж драмою є життя Христа до моменту
Воскресіння. Щоб ця драма мала хоч якийсь сенс, людині
необхідно прийняти Христа. Господь Ісус дає людині
певність, що все, що вона робить заради Нього,
провадить її до Воскресіння і вічної єдності з Богом.

***

Коротко про новини
В німецікій землі Північна Рейн-Вестфалія за п’ять
років осквернено 3500 християнських церков. Поліція
правдоподібно не охоче озвучує, хто чинить такі
злочини, щоб не виглядати безсилою перед існуючою
проблемою.

5 лютого 2017 р. в с. Боржава Закарпатської обл.
відбулося перепоховання владики Івана Маргітича,
поборника приналежності мукачівської єпархії до
Української Церкви. Символічно, що очолював відправу
блаженнійший Святослав.

Президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі під час
його відвідин коптійської церкви, обіцяв християнам
збудувати найбільшу церкву в Єгипті недалеко від Каїру.

За 2014 р. в Європі легально абортували 2,5
мільйонів дітей, Україна знаходиться на другому місці в
цій сумній статистиці. Першість має Росія – 930 тис.
Україна – 116 тис. Німеччина 99 тис. дітей.

Після того, як президентом США став Д. Трамп,
абортивна фірма Planned Parenthood закриває свої
клініки. В США минулого року, вперше з 1975 р.,
кількість абортів скоротилася до менш, ніж один
мільйон. Трамп заборонив спонсорувати абортивні
клініки. В США відбувся також 44-ий марш за життя.
Вперше на ньому виступив віце-президент Майк Пенс.
«Ми не здамося, доки не відбудуємо в Америці культуру
життя для нас і наших дітей» – заявив віце-президент.
Від 1973 р. в США абортовано 58 мільйонів дітей.
Зростання
ісламського
фундаменталізму
спричинило навернення і зацікавлення християнством на
Близькому Сході. В Ірані кількість християн сягає понад
300 тисяч, коли ще в 1979 р. їх було 500.
Відомий голлівудський актор Кріс Пратт пройшов
шлях від безхатька до голлівудської зірки. Його одного
разу навернув один чоловік, який підійшовши до нього
сказав, що має розповісти про Ісуса і запросив до церкви.
Найстаршій черниці-домініканці Марія-Бернадет
виповнилося 110 років.
Минулого року в Ісландії 100% дітей з синдромом
Дауна було абортовано, в Данії 98% дітей. Така ж
ситуація може скластися й в Нідерландах.
«Реал Мадрид» отримав 50 млн. євро за те, що
відмовився від хреста у своєму клубному гербі.
Кожного року богопосвячене життя в Католицькій
Церкві залишають 2300 осіб.
Префект Конгрегації Віровчення заявив: не існує
таких ситуацій, в яких чужоложство не було б смертним
гріхом. Це було сказано в контексті дискусії навколо
апостольського напоумлення Amoris Letitia, яку слід
сприймати у цілості усієї науки Католицької Церкви. «Це
неправильно, що деякі єпископи інтерпретують документ
згідно з власним розумінням. Єпископ мусить бути добре
сформований, щоб не виникла ситуація, коли сліпий веде
сліпців» - заявив кардинал Мюллер, голова Конгрегації
Науки Віри.
Екзорцист з США Вінсент Лемперт заявив про
неймовірний зріст демонічної активності.

Статистика уряду США повідомляє про те, що чим
більше було сексуальних відносин до шлюбу, тим більша
імовірність розлучення шлюбної пари у перші п’ять
років.
Сицилійський суд засудив 6 з 15 мусульманемігрантів, які викинули з човна 9 християн у
Середземному морі. Вони отримали 18 років ув’язнення.
В Бразилії виник новий феномен: велика кількість
чоловічих груп, які відмовляють вервицю. На перше
паломництво у 2009 році прибуло 600 чоловіків, цього ж
року – 70 тис. чоловіків, що носять вервицю.
Єпископ Мостару Радко Періч заявив офіційно, що
ніякого об’явлення в Меджиґорії немає. Майбутнє
Церкви не залежить від Меджиґоря ані від визнаних
санктуаріїв типу Люрду чи Фатіми, - зазначив префект
Конгрегації Науки Віри, кардинал Гархард Мюллер.
Синод єпископів УГКЦ на 46 сесії прийняв
«Програму протидії абортам». Серед інших постанов є
прийняття Дня абортованої дитини. Це буде друга субота
Великого Посту.
Хайме
Мальдонадо-Авілес,
науковець
з
Університету в Єлі, що вивчав неврологічні причини
наркоманії та депресії, покинув кар’єру професора, щоб
стати католицьким священиком.
Майкл Ґов, колишній секретар Великобританії у
справах освіти, заявив, що теперішня прем’єрка Тереза
Мей керується у своїй політиці католицьким соціальним
вченням.
2 березня у Івано-Франківську померла молода
мати: лікар, кандидат медичних наук Наталія Зозуляк.
Вона не погодилась на аборт, щоб продовжити лікування
від важкої хвороби.
Експерти попереджають, що після реставраційних
робіт у Гробі Господнім, виявлено, що вся будова
потребує більш об’єму робіт, інакше може статися
катастрофа.

***

З життя наших спільнот…
В Нижньому Бистрому на Закарпатті о. Божидар,
новий настоятель, розпочав цілковиту перебудову двох
будинків монастиря. Ремонт закінчиться приблизно в
кінці серпня – на початку вересня цього року і хто приїде
до Нижнього Бистрого, побачить цілковито інші, гарно
відновлені комфортні будинки.

Божидара долучився о. Ян-Вяней. Реколекції у
Золочівській парафії провадив о. Лонгін і підтримувала
його спільнота «Цариці Миру і поєднання».
О. Юстиніана, який вже офіційно є парохом церкви
св. Василія Великого у Львові у районі вул. Пасічна, побратерськи
зустріли
на
зібранні
львівського
протопресвітерату. Всі парохи запропонували провести
збірку на допомогу францисканцям, а парох найбільшої
греко-католицької парафії на Сихові навіть запропонував
допомогу у будівництві. Назва церкви – св. Василія,
названа на честь ініціатора організації громади.

В Ужгороді будова церкви пішла вперед, розпочато
будову «властивої» церкви, яка розміщена немов на
другому поверсі. О. Егідій часто особисто бере участь у
роботах на будові.
Золочівська спільнота після двох років існування
вже твердо стоїть на ногах. За той час вже постала і
впевнено розвивається хоч маленька, але добре
згуртована громада. До Золочівської спільноти замість о.

У Святій Землі на Благовіщення відбулася
візитація наших громад єпископом Йосипом Міланом.
Владику зустрічали о. Панетелеймон та о. Патрик.

***

Синій кит або сприйняття свого життя
Останніми місяцями ми усвідомили собі, що
сприйняття життя, може бути зовсім іншим, аніж
загальноприйняте.
Виявляється,
що
в
житті
найважливішим моментом може бути смерть і з неї
можна зробити собі гарну забаву. Гра, яка увійшла в сім’ї
і залишає після себе дуже трагічні наслідки. На жаль, з
дітьми, які захоплюються цією грою, можна
познайомитися і в нашій парафії. Діти чи навіть молоді
люди, які не вміють цінувати свого життя, не є чимось
новим. Зрештою, навіть причини захоплень злом
здаються досить зрозумілими – це правдоподібно досить
недбале ставлення батьків до дітей. Класична картина:
батьки не мають часу для дітей, але для комп’ютера час
завжди є. Здається помилковою може бути навіть така
поведінка, коли батьки, щоб чимось зайняти дитину,
дають їй гратися з планшетами, комп’ютерами чи
іншими сучасними ґаджетами. Дитина змалку поринає в
дуже небезпечний світ. Це схоже на те, якби ми жили над
величезною прірвою, відкрили вікно і поклали перед
відкритим вікном свою дитину дивитися. Брак уваги для
дитини змушує її шукати в іншому реалізацію своїх
емоцій. Виникає відчуття самотності і опущеності, далі
породжується залежність від віртуального світу,
невміння правильного сприйняття комп’ютера – як
знаряддя, затирається почуття реальності. Внаслідок до
того спадкового і вихованого егоїзму додається образа на
всіх і все. Дитині в такому стані пропонується забава, яка
одночасно утверджує її в тому стані і пропонує вихід.
Все ніби зрозуміло, однак чому виникла така
популярність цієї гри з трагічними наслідками? Не
секрет, що в наш час самогубства стали щораз
частішими, на жаль, навіть у нашій парафії. Чи можна
пояснити це тією ситуацією, що склалася? Так,
безумовно. Та ми як християни не можемо не бачити і
духовних причин цього явища. Християнин живе у Божій

благодаті, і коли ми хоч на мить задумавшись зможемо
подякувати Богові за наше життя, це вже є ознакою
присутності Божої благодаті в нашому серці. Однак, ми в
своїй недбалості вважаємо, що це все є само собою, бо
зрештою – як або чому мало б бути інакше? Від такого
погляду до не цінування всього, що людина має,
залишається тільки невеликий крок. Ми не здаючи собі
справи відходимо від Бога. Це десь перегукується з І
заповіддю.
Відповіддю на такий стан є особисте навернення до
Бога батьків, щирість у відносинах з Богом. Звідси
будуть черпати сили для взаємної любові і перед усім
для любові до своїх дітей. Це ідеальна атмосфера для
розвитку дитини. Якщо чоловік, приходячи з роботи,
яким би він стомленим не був, не сідає перед телевізором
чи комп’ютером, чи просто завалюється на диван, але
принаймні годину присвячує дітям – ще нічого не
втрачено.
Щоб запобігти нещастю, психологи радять батькам
перш за все підтримувати дружні відносини із своєю
дитиною. Не варто силою перевіряти листування дитини
в соцмережах або примусово оглядати тіло, чи не
з’явились там часом дивні рани. Адже саме підлітки
надзвичайно вразливі на порушення їхнього особистого
простору. Грубе втручання в нього може тільки
збільшити прірву між дитиною та батьками. Будьте
уважними до своїх дітей, приділяйте їм достатньо уваги
та любові, тоді в них не виникне бажання реєструватися
в подібних групах.
У час Великого Посту ми особливо піддані всякого
роду духовним переживанням. Не дивуймося тому, це
духовна боротьба і ми з вами відкуплені Святою Кров’ю
Христовою,
готуємося
до
вічного
життя,
а
ВоскресінняХристове
є
його
запевненням.

***

З життя парафії
З радістю можемо відзначити, що за останній час
наші парафіяни більше згуртувалися і стали
активнішими. Багато з вас відкликається на прохання про
допомогу. Так приємно вразила кількість охочих
допомогти у демонтажі Різдвяної шопки. Також члени
різних парафіяльних груп активно долучилися до
прибирання території навколо церкви перед Великодніми
святами. Окремо хочемо зазначити вклад парафіян у

ремонт нашого храму. Дякуємо Матерям в молитві за
їхню допомогу у зборі коштів, а всім небайдужим
парафіянам за щедрі пожертви. Вже наприкінці квітня
розпочнеться довгоочікуваний ремонт у нашому храмі.
Будуть замінені вікна, пофарбуємо стіни та встановимо
опалення в підлозі.
Сподіваємося і надалі на активність наших
парафіян у праці та молитві!
***

У нашому храмі зараз перебуває копія
Зарваницької ікони. Цей образ є під опікою Лицарів
Колумба. Він подорожує Галичиною, підкреслюючи
особливу пошану Лицарства до Пресвятої Богородиці.
Долучімося усі до цього марафону молитви та
милосердя. Берімо участь у богослужіннях біля
Зарваницької Ікони, підкреслюючи нашу шану та
вдячність за багатовікову опіку над нашим народом.
Якщо ікони є немов вікнами, що відкривають нам

горизонти чогось значно глибшого та значимішого ніж
наш людський світ,
нехай і наше служіння
буде
прикладом
вищих цінностей для
нашого суспільства,
яке так потребує
зразків милосердя.

Рік пам’яті Йосипа Сліпого
Цей
2017
рік
у
Українській
ГрекоКатолицькій
Церкві
присвячений світлій пам'яті
слуги Божого, ісповідника
віри
патріарха
Йосифа
Сліпого, якого відзначаємо
125
річницю
від
Дня
Народження.
Постать патріарха є
великим скарбом не тільки
нашої Церкви, постать такого рівня належить всьому
українському народу. І ми дуже хочемо цим скарбом,
цим багатством щедро поділитися", - зазначив
Блаженніший Святослав.
Він зауважив, що особисто не знав патріарха
Йосифа, але згадав, яке враження створила на українців
звістка про відхід у вічність цього церковного мужа.
"Мені тоді було 14 років, але пам'ятаю, що наші селяни
дуже сумували. Я бачив обличчя людей - як вони
молилися за нього, і зрозумів, що відійшов у вічність
хтось дуже великий. Той неприхований смуток, той
всенародний жест поваги до патріарха Йосифа не могли
зупинити ані залізні завіси, ані заглушки", - підкреслив
Предстоятель УГКЦ.
"Звідки він брав силу вижити, перетерпіти, не
зламатися, бути собою, винести на своїх плечах
переслідувану Церкву, а потім 21 рік вчити нашу
діаспору, наших людей на поселеннях бути собою? Сам
йшов через терні до зірок і провадив всіх тих, хто
готовий був іти за ним", - відзначив Блаженніший
Святослав.
Говорячи про те, звідки патріарх Йосиф черпав
силу, Глава УГКЦ навів кілька прикладів, які свідчили

про його глибоку віру і побожність.
"Один італійський священик мені розповідав, як
молився патріарх Йосиф. У певний момент, під час
євхаристійного канону, той священнослужитель побачив,
що владика почав тяжко і глибоко дихати: він думав, що
патріарх задихається. Але хтось йому пояснив: Йосиф
Сліпий так молиться за свою переслідувану і відновлену
Церкву", - розповів промовець.
Блаженніший Святослав також розказав, як він
отримав молитовник патріарха Йосифа: "Я відвідував
УКУ, і після Літургії до мене підходить тодішній
губернатор Львівщини, передає мені цей молитовник і
каже, що він був конфіскований у патріарха в Харкові
під час його етапування до Сибіру. Коли я розгортаю цей
молитовник, з якого молився патріарх по етапах, я
чудуюся. Я чудуюся, як він його із собою проніс, я
чудуюся з тієї сили молитви, яка його тримала. Цей
молитовник написаний старослов'янською мовою, але
польськими літерами, а виданий у Будапешті і
називається "Хліб душі".
Глава УГКЦ відзначив, що сьогодні наша держава
теж переживає непрості часи і українцям потрібно як
ніколи бути сильними, бути собою. "Передусім нам так
потрібно того духовного стрижня, а силу можемо
черпати від Господа Бога в молитві, - сказав
Блаженніший Святослав і додав: - Нехай цей Рік пам'яті
патріарха Йосифа Сліпого буде роком молитви в нашій
Церкві і роком, який зробить нас сильнішими, не тільки
через те, що прочитаємо його книги чи свідчення, а через
те, що за посередництвом патріарха Йосифа ми з вами
стали ближчими Бога, стали кращими християнами і
кращими українцями".
За інформацією news.ugcc.ua

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

