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1. Продовжуємо просити 
вірних брати участь у бого-
служіннях за допомогою 
Інтернету. Кабінет Міністрів 
України видав нову поста-
нову, яка вступає в дію за-
втра, 6 квітня, та накладає 
додаткові обмеження на 
пересування громадян  – в 
групах більше, ніж дві осо-
би. Дуже просимо осіб стар-

ших шістдесяти років залишатися вдома і без зайвої 
і нагальної причини не виходити на вулицю. Наразі 
проведення богослужінь у храмах з дотриманням 
санітарних та карантинних норм, за участі не біль-
ше десяти осіб з дотриманням безпечної дистанції 
і використанням засобів захисту (масок, респіра-
торів) не забороняється. Також храми та інші куль-
тові споруди не будуть закривати, щоб священики і 
церковнослужителі могли забезпечити відео-тран-
сляцію богослужінь. Як нас повідомили, 6 квітня по-
ліція буде слідкувати, щоб не було скупчення людей 
у храмах і біля храмів. Розклад богослужінь наразі 
залишається незмінним. Усі богослужіння з нашого 
храму транслюватимуться щоденно через мережу 
Інтернет. Ваші намірення, списки імен за здоров’я та 
всяке прошення і за померлих можна подавати че-
рез Інтернет, зайшовши на наш парафіяльний сайт 
або Фейсбук-сторінку нашої парафії і заповнивши 
відповідну форму. Поряд з тим дуже просимо під-
тримати своїми добровільними пожертвами жит-
тєдіяльність храму, переславши кошти на наш па-
рафіяльний рахунок, який ви можете також знайти 
на парафіяльному сайті та Фейсбук-сторінці парафії.

2. Попри те, що діє карантин, наш храм поси-
лено готується до Великодня. Ми впорядкували 
територію за подвір’ям нашого храму, куди виво-
зили землю під час укладення бруківки: розгорну-
ли і вирівняли ґрунт, прибрали будівельне сміття, 
частину дров, які заготовляємо на опалення на 
наступну зиму. Очікуємо допомоги від міста, щоби 
засіяти територію травою.

3. Складаємо сердечну і молитовну подяку усім 
жертводавцям, які від початку карантину підтри-
мують життєдіяльність храму своїми добровільни-
ми пожертвами. Нехай  милостивий Господь щедро 
усіх вас винагородить, благословить та береже від 
усякого зла та недуги.

5 квітня 2020 р. Б.

ХРАМУ ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ЛЬВОВІ
виходить у світ 
з 27.11.1998 р.Б.

Оголошення на п’яту неділю 
Великого посту

МОЛИТИСЯ ОНЛАЙН, НЕ ЦІЛУВАТИ
ПЛАЩАНИЦІ, НА ВЕЛИКДЕНЬ СЛУЖИТИ 
НА ВУЛИЦІ, – ГЛАВА УГКЦ ДАВ ПОРАДИ,
ЯК СЛУЖИТИ У СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ І НА ВЕЛИКДЕНЬ

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
Блаженніший Святослав на численні прохання єписко-
пів Церкви, як у час пандемії Covid-19 служити страсні 
й пасхальні богослужіння, дав декілька порад. Важливо 
зазначити, що УГКЦ є глобальною Церквою, яка присут-
ня на всіх континентах. Тому поради Глави УГКЦ мають 
універсальний характер.

На основі цих порад єпископи у своїх єпархіях та екзархатах 
мають допомогти священникам сформувати критерії стосовно 
поведінки священнослужителів у цих надзвичайних обставинах.

Перше  – якщо у Страсний тиждень і на свято Воскресіння 
Христового в країнах нашого проживання триватиме карантин, 
то пасхальні богослужіння слід проводити в такий самий спосіб, 
як ми молилися в неділі Великого посту, тобто зараз.

Предстоятель вважає, що вірних треба заохочувати якнай-
більше користати із трансляцій церковних богослужб, але їх ма-
ють забезпечити священнослужителі з храмів та соборів.

Друге – страсні й великодні служби цього року в усій Като-
лицькій Церкві служаться без участі вірних  – заради безпеки, 
щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати вірусів.

Третє – у Великий четвер цього року не виконувати обряду 
вмивання ніг.

Четверте – у Велику п’ятницю не робити жодних процесій – 
ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю можна винести зі святилища 
прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою 
плащаницею, щоб вірні не підходили для її цілування.

Продовження на 2 стор.
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Однак, на превеликий жаль, кіль-
кість таких щасливців рідко буває зна-
чною. Похвальною є практика щоден-
ної участі багатьох наших парафіян у 
Божественній Літургії, цій найвищій 
формі молитви. Але не слід забувати, 
що літургійна традиція нашої Церкви є 
дуже багатою, і несправедливо позбав-
ляти належної уваги інші види богослу-
жінь. На них ми, хоча й не приймаємо 
Тіло і Кров Христові, але дізнаємось про 
Бога, самих себе, тих, хто нас уже випе-
редив на дорозі до святості, не менше, 
а то й більше з огляду на різноманіття 
змінних частин Вечірньої та Утрені. 

Завдяки їм немає протягом літур-
гійного року двох абсолютно однако-
вих відправ Вечірні чи Утрені. Вони на 
кожен день роблять свої неповторні 
акценти, важливі для нашого духовно-
го життя. Нам може здатися загальна 
структура богослужіння одноманіт-
ною, але лише тоді, коли відбуватиме-
мо його, бо «так треба», бо «так нам 
отці поставили в розкладі, і якось не 
пасує розвертатися зразу після Служ-
би Божої і втікати». Якщо ж вслухає-
мось уважно в тексти стихир, псалмів, 
сідальних, канонів, то помітимо всю 

палітру наших стосунків з Богом, яку 
їхні автори прагнули передати.

Особливо збільшується видова та 
змістова різноманітність богослужінь 
в часі Великого Посту. Саме їхні тексти 
вказують вірним, що Свята Чотириде-
сятниця – це не посилена дієта від м’яса 
та зарядка під час творення поклонів, а 
щось значно глибше. «Бо відмова від 
їжі без виправлення прогрішень є по-
стом неприйнятним для правдивих 
шукачів» (Тріодь Утрені четверга ІІ тиж-
ня Великого Посту). На Святій Чотири-
десятниці як на дорозі до втраченого 
раю служать орієнтирами Літургія Пе-
редшеосвячених Дарів, Великий Канон, 
Парастас (сорокаусти), богослужіння 
добового кола. Вони підказують, роз-
повідають, скеровують, напоумляють, 
картають, відкривають правду.

А правда є такою, що ми, далекі 
від досконалості та схильні до падінь, 
все ще на землі, все ще в пошуку, в 
мандрівці, і лише Божа милість може 
завести нас до кінцевого пункту. Якщо 
думаємо, що знаємо про Бога все і 
досягли вершини благочестя  – об-
манюємо себе. Якщо вважаємо себе 
просто порядними людьми, які нічого 

не вкрали і нікого не вбили, знаймо – 
цього недостатньо. Розслаблятися не 
час. Час братися до молитви і в ній на-
лагоджувати стосунки з Богом, аби 
постійно перебувати в Його ласці.

Роздумуючи над богослужбовими 
текстами Великого Посту, ми долає-
мо не лише свій особистий духовний 
шлях, а й шлях усього людства від 
сотворення й гріхопадіння до спаси-
тельної і відкупительної жертви Ісуса 
Христа. Від Адама, який в стихирі Ве-
чірньої Неділі прощення «сидить на-
впроти раю, ридаючи, й оплакує свою 
наготу» через усвідомлення того, що 
накоїв, і яке добро втратив, що «Едем 
на пекло проміняв», як каже канон 
Утрені цього ж дня; через розповідь 
про його драму в читанні уривків з 
книги Буття на Літургії Передшеосвя-
чених Дарів; через історію падінь і під-
несень персонажів Старого й Нового 
Завітів на Великому Каноні аж до роз-
думів про смерть як наслідок гріхопа-
діння і гарячого прохання: «До подоби 
Твоєї возведи, щоб я прийняв образ 
давньої краси» в текстах Парастасу, 
яке задовольнить Ісус Христос тим, 
що «смертю смерть подолав».

Блаженніший Святослав радить організувати доступ до 
плащаниці так, щоб люди не скупчувалися в храмі понад 
встановлену санітарними нормами допустиму кількість осіб.

П’яте – у неділю Пасхи служити, по змозі, надворі. Не роби-
ти процесій – ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вва-
жатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної 
країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише 
священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися над-
ворі. При цьому їм треба забезпечити можливість брати участь 
у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або пе-
реглядаючи їх на екранах. Слід просити людей не скупчуватися, 
а перебувати на встановленій санітарними нормами відстані.

Та однак, якщо карантин цього вимагатиме, слід брати 
участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома.

Шосте  – освячувати лозу у Квітну неділю та святити 
паски й великодні страви на Пасху лише надворі. Просити 

МОЛИТИСЯ ОНЛАЙН, НЕ ЦІЛУВАТИ ПЛАЩАНИЦІ, НА ВЕЛИКДЕНЬ СЛУЖИТИ 
НА ВУЛИЦІ, – ГЛАВА УГКЦ ДАВ ПОРАДИ, ЯК СЛУЖИТИ У СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ І НА ВЕЛИКДЕНЬ

Закінчення, поч. на 1 стор. при цьому вірних не скупчуватися понад дозволену норму 
відстані між собою. Освячувати страви можна у Великодню 
суботу стільки часу, скільки це буде потрібно.

Також Глава Церкви наголошує, аби до храмів не прино-
сили страви на освячення особи літнього і похилого віку; ті, 
у яких члени родини мають ознаки респіраторного захво-
рювання; ті, хто перебуває на самоізоляції. Їх слід повідоми-
ти, що великодні кошики будуть освячені теж за посеред-
ництвом онлайн-трансляцій.

«Прикладом у цьому нам має слугувати Папа Римський, 
який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватика-
ні, і це благословення поширюється також на тих, хто єдна-
ється з ним за допомогою радіо і телебачення», – запевняє 
Блаженішший Святослав.

Також не потрібно водити гаївок біля храмів, не вла-
штовувати великодніх забав, щоб не збирати людей разом.

Департамент інформації УГКЦ

Не Літургією єдиною…
Кожного разу, коли о. Андріяну Марціну випадає черга служити в суботу або в переддень великого 

свята ввечері Божественну Літургію, Вечірню та Утреню, він вкінці зазвичай звертається з похвальним 
словом до тих, які залишились на усі богослужіння – неоціненний скарб для вірних. І цей скарб людина, 
яка побожно взяла у них участь, кладе не куди-небудь, а в небесну скарбницю, де його «ні міль, ані хро-
бацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають» (Мт 6,20).
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Залишається цей дар прийняти, 
що насправді не є легким завданням. 
Ми, хоч і звільнені від первородного 
гріха, проте його наслідки  – притем-
нений розум, слабка воля, різні грі-
ховні схильності  – поневолюють нас, 
штовхають до падінь. Нам самим без 
тісного єднання з Богом з ними не 
впоратись. А молитва, піст та милос-
тиня завжди є, були і будуть надійни-
ми засобами для цього.

І молитва не будь-яка, а з джерела 
живої води біблійного вчення і літур-
гійної традиції. Молитва, якою звер-
тались до Бога святі люди, уся Церква, 
вкладаючи в неї все те, що повинна 
містити справжня молитва,  – просла-
ву, подяку, перепрошення і прохання.

І нехай не зупиняє нас, що на де-
які богослужіння не приймають кар-
точок з нашими наміреннями,  – їх 

ми завжди можемо скласти у своє-
му серці, а єктенії Вечірні чи Утрені 
не дадуть нам забути про усі ті по-
треби, які болять нас і усіх наших 
братів та сестер у Христі: «за Богом 
бережений народ наш, за правління і 
все військо», «за плаваючих, подоро-
жуючих, недужих, страждаючих, по-
лонених», «за чесне пресвітерство», 
«прощення й відпущення гріхів і про-
грішень наших», «християнську кон-
чину життя нашого». Та й скарбонок 
з храмів ніхто не забирав.

Хай не лякають нас алітургійні 
дні, також поширені в постовий час і 
глибоко закорінені у нашому східно-
му обряді, який митрополит Андрей 
Шептицький закликає «придержува-
тися, відновляти і розвивати». Вони не 
є якимись неповноцінними, не відда-
ляють нас від євхаристійного спілку-

вання з Ісусом, а навпаки допомага-
ють краще зрозуміти цінність Святого 
Причастя, для якого завжди існує за-
гроза стати буденністю, допомагають 
скучити за ним, стриматись від нього 
як від найвищої насолоди, нагадати, 
що ми ще в дорозі до Царства Божого, 
ще сповна його не осягнули. Тим паче 
алітургійні дні не позбавлені спіль-
нотної молитви і дають можливість 
засмакувати красу богослужінь, які 
ми до цього часу сприймали холодно.

Тож сповняймось «мудрістю єв-
харистійною і мудрістю таїнствен-
ною – мудрістю молитви і душевного 
зріння» (митр. А. Шептицький), закла-
деною у літургійній традиції. І нехай 
кожному з нас допоможе в цьому Гос-
подь, а час Великого Посту стане пер-
шим дзвоником у цій школі молитви.

Автор: Василь Калита

Осередок «Матерів в молитві» – одна з найактивніших 
спільнот парафії. Віднедавна вона отримала друге дихання, 
коли до її лав вступила значна кількість «молодих мамусь», 
як лагідно називає їх очільниця спільноти Ольга Пушкар.

Не слід думати, що «Матері в молитві» – це ті, хто схо-
диться в середу ввечері після Божественної Літургії, чита-
ють молитви і розходяться. Вони – жива спільнота, члени 
якої спілкуються і поза храмом, цікавляться справами одні 
одних, підтримують, в тому числі й молитовно, разом по-
дорожують. Коли потрібно, приєднуються і до різних за-
гальнопарафіяльних ініціатив. Якби не їхній ентузіазм, не 
одна оселя нашої парафії залишилася б без радісної звіст-
ки «Христос Рождається» та веселої коляди. Хоч багато бу-
динків на парафії мають свої постійні, хай і нечисельні, гру-
пи, які щороку ходять поміж сусідами з колядою на храм, 
але не всі. Мешканці деяких залишилися з тих чи інших 
причин осторонь. 

І тут в пригоді стали організаторські здібності пані Олі та 
енергійність «молодих мамусь». Зошити на коляду з будинків, де 
ніхто не зголосився, взяли вони й занесли радість Різдва в домів-
ки тих, хто ще вагається, соромиться, бореться з невпевненістю, 
аби Новонароджений, Який і Сам пізнав непевність людського 
буття, скріпив їх, і вже наступного року вони могли відважно 
свідчити про нього своїм, хай не оперним, але щирим співом.

Різдвяний цикл свят «Матері в молитві» закінчили акцією 
«Частунок від Ісусика». У неділю 9 лютого після Божествен-
них Літургій о 9-ій, 11-ій та 13-ій вони пригощали парафіян 
власноруч спеченими смаколиками, добровільні пожертви 
за які пішли на потреби храму. І хоч полюбляють наші люди 
домашню випічку, значно ціннішими в цей день були приві-
тність, щирі усмішки й веселі колядки, з якими «Матері в мо-
литві» зустрічали кожного, адже недаремно каже народна 
мудрість: «Лагідне слово краще солодкого пирога».

Автор: Василь Калита

Благовісниці Різдва



4 ВІСНИК ХРАМУ ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  #14 (64), КВІТЕНЬ 2020

З цієї нагоди парафіяльна спіль-
нота організувала святковий концерт, 
центральне місце в якому зайняло 
виконання «Єдністю» творів україн-
ських класиків та сучасних авторів.

Концертна програма була поділе-
на таким чином, що в першій частині 
звучали виключно твори духовного 
спрямування, як-от «Отче наш» Ми-
коли Леонтовича, «Хваліть Господа» 
Дмитра Бортнянського, «Богородице 
Діво» Мирона Федоріва, «Припадаю до 
Тебе, мій Христе», «Боже, Ти Бог мій» 
тощо. Другу частину розпочав всесвіт-
ньо відомий «Щедрик» Миколи Леон-
товича і продовжили пісні світського 
характеру «Ой, зійшла зоря», «Ой, з-за 
гори кам’яної» Миколи Леонтовича, 
українські народні «За городом качки 
пливуть», «В гаю зелененькім».

Аби не забувати, що в нашій Бать-
ківщині йде війна, і що оборонці Укра-
їни потребують нашої допомоги, при-
наймні молитовної, хористи вдалися і 
до патріотичної тематики, виконавши 

«Там, де явір при дорозі» та в’язанку 
стрілецьких пісень. Підвів лінію у цій 
тематиці тенор хору Володимир Ро-
мах палким декламуванням патріо-
тичних віршів. 

Хор «Єдність» завжди з великою 
теплотою згадує свого засновника 
Зеновію Федик, яка три роки тому 
спочила в Бозі. Її рідні завжди є бажа-
ними гостями на концертах хору. Не 
винятком стало і святкування 25-літ-
тя. Багато вдячних слів і теплих спо-
гадів про пані Зеновію прозвучало на 
концерті, а також хористи виконали 
її улюблену пісню «Летіла зозуля». 
Життєрадісна посмішка пані Зеновії зі 
світлин під час показу презентації про 
найяскравіші моменти історії хору та 
згуртований нею його дружній ко-
лектив нагадували: життя моментом 
смерті не закінчується. 

«Пані Зеновія дала злет, і він 
втриманий»,  – висловився у своєму 
привітальному слові головний ди-
ригент Національного академічно-

го українського драматичного теа-
тру ім. Марії Заньковецької, доцент 
Львівської національної музичної 
академії ім. М. Лисенка, кандидат 
мистецтвознавства, заслужений ар-
тист України і давній приятель наших 
хористів Богдан Мочурад. Він також 
нагадав, що успіх «Єдності»  – це пе-
редусім Божа заслуга. Завдяки Його 
провидінню люди, які на перших по-
рах почувалися доволі невпевнено, 
не зневірилися і не розбіглися. Цер-
ковний спів, сказав гість, це – не спів, 
це  – покликання, це  – служіння, на-
города за яке не забариться.

До його привітань вкінці концерту 
долучилися і інші друзі «Єдності». Со-
ловейками, які щонеділі вітають нас у 
храмі, назвали хористів «Матері в мо-
литві» і подякували, що ті не розгубили 
свого таланту, а розвинули, забезпечу-
ючи постійно гарне звучання молитві. 

«Якби храм Божий був оздобле-
ний золотом і сріблом, але не було б 
людей,  – було б сумно,  – поділився 
думкою Блаженнішого Святослава 
духовний наставник хору о. Андрі-
ян Марцін і додав.  – Всі ми для Бога 
є великий скарб, довершена повно-
та усього. Надзвичайним скарбом є 
хористи. Під час їхнього співу небо 
лучиться із землею. Ви є сила, скарб і 
краса нашої парафії».

Козацьким многоліттям приві-
тав учасників «Єдності» дяк пан Бог-
дан, який уже тривалий період тісно з 
ними співпрацює у літургійному співі. 

Вислухавши стільки слів на адре-
су свого хору, теперішній його регент 
Ірина Шулик зізналася, що планувала 
представити всього лиш звіт діяль-
ності «Єдності» за ці 25 років, а серця 
парафіян перетворили його справжнє 
свято з неймовірною атмосферою. 
Вона також закликала, щоб усі бажа-
ючі, незалежно від рівня їхньої му-
зичної освіти долучалися до хору, аби 
спільними зусиллями прославляти 
своїм співом Господа.

Автор: Василь Калита

«Соловейки,
які щонеділі вітають

нас у храмі»
23 лютого парафіяльний хор «Єдність» урочисто відсвяткував своє 25-ліття.
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*  *  *
Хору «Єдність» Храму Всіх Святих Українського 

Народу з нагоди його 25-ліття присвячую

Минуло чверть століття із тих пір, 
Коли ми вперше в хорі «Єдність»
Бога прославляли.
Здається, що недавно благословляли нас Отці, 
Щоб разом з ними Службу Божу відправляли.

Жертовна творча праця – наш благородний труд.
Молитви наші щирі та душевні.
За цей жертовний та тернистий путь
Ми щиро вдячні Богу, пані Ірині й пані Зені.

Натхнення нам дарує Господь Бог.
Й не залишає нас в тяжких випробуваннях.
Ми пізнаємо радість перемог,
Коли вирішуєм нові складні завдання.

Пісенну творчість – Божий дар
Ми любимо з дитинства.
Багатий в нас репертуар
Й шановне товариство.

З’єднав нас в хор церковний спів
Великою наснагою.
Ми величаєм Бога й Львів
Натхненною прославою!

Микола Приходько, 09.02.2020 р. Б.

«Я поїду в село»
Я поїду в село. Там, де хата стояла,
Де матуся колись мене в гості чекала.
Там криниця ще є. Б’є у ній джерело…
Мене кличе моє придніпровське село.

Сад вишневий росте. Вже його не впізнати.
І не вийде мене рідна мати стрічати.
«Журавель» нахиливсь. Мабуть, воду він п’є.
Я в селі народивсь, там коріння моє.

Заростають степи подорожник-травою
та проходять роки мої чередою.
Пахнуть хлібом поля, чути крик журавля.
Мене кличе моя придніпровська земля.

Скоро я повернусь на цю землю святую.
Їй низенько вклонюсь. Нову хату збудую.
Прилечу, немов птах у гніздечко своє,
Де втопало в садах село рідне моє.

По квітучих лугах босоного пройдуся
Із свого джерела я води ще нап’юся.
Дочекаюсь весни і, що б там не було,
Повернусь назавжди в Бубслобідку – село!

Микола Приходько

«Не ходив я в синє море»
Не ходив я рибалити в море
І морським капітаном не став,
Полонили мене сині гори,
Залізничний крутий перевал…
Синє море мені не насниться
У полоні гірської краси,
Там, де Львівська моя залізниця
Нарядилась в казкові ліси.

Є професій цікавих багато,
З них одна найдорожча мені, – 
Я люблю підкоряти Карпати
На могутнім сталевім коні.
Синє море мені не насниться,
Там, де в синьому мареві ліс.
Покорила мене залізниця, – 
Я сталевих коней машиніст.

Не змовкають коліс передзвони
В ритмі днів та безсонних ночей.
Там гартують круті перегони
Машиністів сталевих коней.
Синє море мені не насниться,
Не тримав я штурвал корабля…
Сниться Львівська моя залізниця,
Трудового життя колія.

Хай завжди Вам всміхається доля
І запізниться ваш листопад.
Відпочивши на березі моря,
Завітайте на схили Карпат!
Синє море і вам не насниться,
У полоні гірської краси.
Вас чекає моя залізниця
Й мальовничі карпатські ліси.

Микола Приходько

Окрім вишуканих голосів, хор «Єдність» багатий і на поетичні таланти. Чого варті ві-
рші Миколи Приходька, з якими він познайомив наших парафіян під час концерту з нагоди 
25-ліття колективу. Ось декілька з них…
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Неділя сиропусна, прощення

Фото люб`язно надано автором

Чинити вчинки темряви чи зодягнутися в Христа, 
бути слабким чи сильним у вірі

           Рм 13, 11-14, 4

У Неділю Сиропусну, яка безпосередньо передує 
Великому посту, чуємо у першому читанні Святої Літургії 
настанови апостола Павла щодо належної постави 
християнина. Апостол найперше закликає християн 
прокинутися, тобто не перебувати у млявості та непевності, 
але жити своєю вірою, осягаючи спасіння, яке стає ближчим 
з кожним днем, адже з кожним днем стаємося ближчі до 
зустрічі з Господом у вічності та з кожним днем ми повинні 
зростати у Христі. Ніч невірства проминула, каже св. Павло, а 
день віри наблизився. Удень, коли є світло сонця, неможливо 
чинити те, що чиниться вночі, яка мороком покриває всяке 
гріховне безумство. Тому, якщо ми перебуваємо у вірі, тобто 
у світлі дня, то й вчинки наші повинні бути відповідними до 
віри. Ненажерство та пияцтво, перелюб та розпуста, сварня 
та заздрощі є ділами ночі, тобто ділами невірних. Християни 
ж натомість, зберігаючи правдиву віру, не можуть чинити те 
саме, що й невірні. Бо ж тоді виходить, що віра ніяким чином 
не освітлює їх життя і діяння, а отже чим відрізняється від 
невіри? Насправді віра – це правдиве світло, адже вірою є 
зодягнення у Христа, тобто життя у Христі. Життя людини 
у Христі неодмінно виявляється в її способі діяння: така 
людина не догоджує своїм тілесним похотям, не потурає 

Уривки з Апостола та Євангелія, які читаються на Божественній Літургії, Церква 
подає нам до роздумів не просто так. Між читанням Апостола та Євангелія на 
конкретний день існує тісний зв’язок. Цей зв’язок пробує відстежити Марія Ярема у 
своїй книжці, яка вийшла торік у видавництві «Свічадо» під назвою «Причаститися 
Слова: Роздуми над недільними читаннями Апостола і Євангелія». А ще молитися 
прочитаними уривками і роздумувати в своєму серці про цей неоціненний дар, який 
Христос нам дає на Божественній Літургії для нашого спасіння,  – Свої Тіло і Кров. 
Пропонуємо нижче один із цих роздумів Марії Яреми на Сиропусну неділю, яка вводить 
вірних у час Великого Посту. Як і будь-які інші коментарі до богонатхненних текстів, їх 
варто читати зі Святим Письмом у руках, аби простежити, наскільки органічно автор 
переплітає фрагменти із них між собою та з власним пережиттям Бога. 

марним бажанням та самолюбству, але прагне всеціло 
своєю поведінкою та мисленням наслідувати Христа.

Далі св. апостол просить вірних не сперечатися зі 
слабкими у вірі, тобто з тими, які ще не утверджені в житті 
у Христі. Слабкі вірять, що їжа їх сквернить1, хоча насправді 
так не є. Попри неправильність такого мислення апостол 
наказує не гордувати слабкими, а допомагати їм зростати 
у вірі. З іншої сторони каже слабким не осуджувати тих, 
що сильніші у вірі, ніж вони самі. Взагалі св. Павло явно 
забороняє християнам осуджувати один одного, адже, каже 
він, що самовільно судимо тих, що підпадають під суд єдиного 
лише Бога. Якщо ж судимо ми замість Бога, то виходить так, 
що ставимо себе на місце Бога, посягаючи на Його право. 
Якщо інший грішить, то грішить проти Бога. Якщо зростає в 
чеснотах, то зростає для Бога. Один Бог може судити того, 
хто до Нього чи проти Нього звертає своє життя. А того, кого 
ми судимо, каже Апостол, Бог підтримає нам на свідчення 
неправдивості нашого суду. На себе самого треба вважати, 
себе судити, щоби стояти у вірі, а не падати. Слабких у вірі 
треба приймати, а не судити. Щоб зрештою не вийшло так, 
що ми судимо сильніших у вірі, ніж ми самі.

З читання Апостола Сиропусної Неділі може скластися 
хибне враження, що піст, у який входимо, не має жодного 
значення щодо стримання у їжі, але містить лише духовний 
смисл. Адже сильні у вірі все їдять і знають, що ніщо зовнішнє 
їх не сквернить, і дякують Богові за усяку їжу. Воно так. Але 
стримання від їжі у періоди постів є обов’язковим. Не тому, що 
їжа нас сквернить, як у це вірили деякі слабкі у вірі з-поміж 
ранніх християн, але тому, що стримуючись від їжі, вчимо самі 
себе панувати над власними тілесними похотями і ходити за 
духом, а не за тілом (пор. Рм 8, 4-5). Неможливо навчитися 
самовладання, якщо не можемо тимчасово стриматися від 
споживання певних страв. Як же ж тоді зможемо стриматися 
назавжди від гріхів? Смисл посту набагато глибший, ніж просто 
стримування від їжі та забав, але без цього стримування ми 
ніколи не осягнемо глибинної його суті. Поза тим залишається 
обов’язковою до виконання постанова св. Павла: Хто їсть, 
хай тим, що не їсть, не гордує; а хто не їсть, хай того, що 
їсть, не судить, бо Бог його прийняв.

1 Див. коментар попередньої неділі.
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БОГОВГОДНИЙ ПІСТ
Мт 6, 14-21

Євангельське читання Сиропусної неділі безпосередньо 
вводить нас у Великий піст. Уривок, власне, подає прямі 
вказівки до Боговгодного посту: прощення, нелицемірство, 
збирання скарбів на небі.

Неможливо вгодити Богові постом, якщо не 
примиритися з ближніми. Але не лише піст втрачає будь-
яке значення, але й усе духовне життя і саме християнство 
як таке. Примиритися означає попросити вибачення 
у того, перед ким ми завинили. Але це означає також 
попросити вибачення у того, перед ким ми не завинили, 
але хто гнівається на нас. Не противиться християнству 
практика просити вибачення у того, кого я не образив. 
Але противиться християнству практика чекати, поки інша 
сторона першою попросить вибачення. Якщо я чекаю, 
поки інший першим мене перепросить, не маю потреби 
починати піст, бо він буде безкорисним, а й не маю потреби 
виконувати будь-які інші християнські практики, бо не маю 
Духа Христа. Примиритися означає першим попросити 
пробачення у тих, перед ким я завинив, а також у тих, 
перед ким я не відчуваю вини, але хто мені її приписує. 
Примиритися означає також прийняти перепрошення 
іншого і простити йому. Простити з усього серця. Не 
простити на якихось умовах, з якимись принципами, як от: 
«прощаю, якщо», «прощаю, але», «прощаю востаннє» і т.д., 
бо примиритися означає віднайти мир, а не встановити 
умови перемир’я. Неможливо вгодити Богові постом 
лицемірним. Непотрібно постити про людське око. Навіть 
найстрогіший піст, вчинений не з любові до Бога, а з любові 
до людської слави, мало того, що не принесе духовної 
користи, а ще й принесе багато шкоди. Непотрібно без 
потреби виявляти іншим людям, що ми постимо і тому не 
їмо того чи іншого. Непотрібно творити піст на свою славу.

Неможливо вгодити Богові постом, якщо збираємо скарби 
не на небі, а на землі. Де скарб, там і серце буде. Збирати 
скарби на небі значить роздавати скарби на землі. Збирати 
на небі значить прощати, любити, служити, впокорюватись, 
постити, молитись. Збирати на землі ж значить зворотне: 
бути занадто гордим, щоби простити, занадто корисливим, 
щоби любити, занадто самолюбним, щоби служити, занадто 
марнославним, щоби впокорюватись, занадто лицемірним, 
щоби постити і занадто сріблолюбним, щоби молитися.

Сиропусна неділя своїм Євангельським читанням 
закликає отже кожного з нас до правдивого посту, який 
буде вгодним Богові та душекорисним для нас самих.

КОЛИ ВИ НЕ БУДЕТЕ ПРОЩАТИ ЛЮДЯМ,
ТО Й ОТЕЦЬ ВАШ НЕБЕСНИЙ

НЕ ПРОСТИТЬ ВАМ ПРОВИН ВАШИХ

Початку Великого посту передує безпосередньо 
Сиропусна неділя (назва неділі пов’язана з тим, що входимо 
у строгий піст, у якому колись не дозволено було також 
вживання сиру та інших молочних продуктів за винятками 
певних днів). У цю неділю в читанні Апостола та Євангелія 
зустрічаємо пояснення власне правдивого посту. «Ви знаєте 
час, що вже пора вам прокинутись із сну», – пише ап. Павло 
(Рм 13, 11). Власне піст наче змушує нас прокинутися зі сну 
недбальства і лінивості, закликає нас чувати і прокинутися 
до світла, а не спати у темряві: «Відкиньмо, отже, вчинки 
темряви й одягнімось у зброю світла» (Рм 13, 12).

Далі апостол впевнено відкидає неправильне 
розуміння посту: піст покликаний через певну стриманість 
наблизити нас до Бога, а не віддалити від Нього через 

нестриманість наших суджень: «Хто їсть, хай тим, що не 
їсть, не гордує; а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, 
бо Бог його прийняв» (Рм 14, 3). Будь-який осуд нашого 
ближнього чи інший гріх робить наш піст непридатним і 
непотрібним. «Ти хто такий, що чужого слугу судиш?»  – 
слушно запитує великий апостол народів (Рм 14, 4). 
Піст покликаний допомогти нам заглибитися у себе, 
щоб віднайти там Бога, а не заглиблюватися у провини 
інших людей чи занурюватися у безодню власних гріхів. 
Євангельський уривок неділі вимагає від нас ще більшого: 
не лише не судити брата, але прощати йому: «Коли ви 
не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не 
простить вам провин ваших» (Мт 6, 15). Неділю Сиропусну 
власне ще називають неділею прощення, оскільки у цей 
день в особливий спосіб перепрошуємо один одного за 
будь-яку образу, свідому чи несвідому. Євангельський 
заклик прощати один одному є передумовою посту, 
інакше піст не матиме жодного значення. Христос 
закликає нас постити нелицемірно, не на показ людям, 
але в тайні Отцеві, з радістю духовної користі, а не з 
сумом необхідності стриманості у насолодах, правдиво, а 
не фальшиво, щоб отримати правдиву і вічну нагороду, а 
не фальшиву і дочасну (пор. Мт 6, 16-18).

Неділя Сиропусна у нашій літургійній традиції також 
пригадує нам вигнання Адама і Єви з раю через гріх 
непослуху. Відновлюємо таким чином у пам’яті первісний 
переступ, через який гріх і смерть полонили світ, щоб 
пройшовши шлях Чотиридесятниці (так називаємо ще час 
Великого посту), дійти до світлого дня, у якому життя і 
воскресіння огортає світ через Господа нашого Ісуса Христа.

ДАЄШ СИЛУ ПРОЩАТИ
І НАСНАГУ ПОСТИТИ

Мій всесвятий Боже, Твоєю милістю вдягаюся нині у Тебе 
причастям Святих Твоїх Тайн. З кожним днем Твоє спасіння 
стає мені ближчим, але через мою недбайливість не 
навчений я досі безперешкодно відкидати вчинки темряви 
і одягатись у зброю світла. Я досі дбаю про тіло в похотях, 
перебуваю у сварках та живлю заздрощі, гордую ближніми 
і суджу їх, начебто були моїми слугами, а не Твоїми. Я 
часто прошу у Тебе прощення, а сам не вмію прощати. Я 
не раз чиню добро, але зазвичай не в Твоє ім’я, лише у своє 
власне, щоб було видно людям. Я збираю скарби на землі, а 
обманюю себе тим, що вони мають цінність небесну.

Чимало такого я чиню, але, о Господи, Ти знаєш, що я не 
хочу бути таким. Я хочу навернутися, щоб Ти міг прийняти 
мене у спасіння, я хочу розрізняти світло від темряви та жити 
у світлі. Я хочу дбати про тіло як про Твій храм, а не як про 
вмістилище похотей. Я хочу не сваритися та не заздрити, не 
осуджувати та не вступати у суперечки зі слабкими. Я хочу 
свобідно прощати і бути прощеним. Я хочу постити, молитися, 
благодіяти перед Твоїм обличчям, у тайні, далеко від 
людського ока. Я хочу, щоб скарб мій не був ніколи знищений 
міллю і хробаками, ані вкрадений злодіями. Я хочу небесного 
скарбу. Я хочу. Але чиню інакше, ніж хочу. Ти це бачиш. 
Бачиш, і не відкидаєш мене, земного, від скарбу небесного і 
нетлінного. Бачиш, і одягаєш мене у Себе. Приймаєш мій піст 
і мою молитву, хоча вони такі земні і поверхові.

Благодарю Тебе, що терпеливо вчиш мене, ніколи не 
відкидаючи, що переводиш із земного в небесне, ніколи не 
залишаючи мене у моїй темряві. Дякую Тобі, що даєш силу 
прощати і наснагу у тайні постити. Дякую, що приймаєш 
мою добру волю тоді, коли не маю добрих вчинків. Амінь.

Автор: Марія Ярема, 
викладач кафедри богослов’я та Школи біоетики УКУ
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ДУМКИ З АМВОНУ

БОГ НЕ ОБІЦЯВ ПРОСТОГО ЖИТТЯ

Читаючи про місійну діяльність Ісусових учнів, 
яким Він дав «силу й владу над усіма бісами» 
(Лк 9,1), може скластися враження, що це не про 
нас. Але о.  Володимир Ольшанецький під час 
проповіді спробував це спростувати. Апостолом, 
посланцем Доброї Новини є кожна охрещена 
особа. Не тільки учням, які жили дві тисячі 
років тому в Палестині Бог дав владу над злом 
і завдання проповідувати Царство Боже, але й 
сучасним християнам у тому середовищі, де вони 
перебувають,  – на роботі, вдома, між друзями. 
І для цього забезпечує усім необхідним. Лиш би 
ми відгукнулися на Його заклик. Так, живемо в 
непростому світі, несподівані прикрощі можуть 
нас знеохочувати і викликати німе запитання: 
«Господи, чому?!» Відповіддю на це є приклад 
Ісуса Христа. Він прийшов на землю не щоб 
насолоджуватись її благами, комфортом, а 
послужити людині, знищивши гріх у її природі. 
Тож, якщо хочемо слідувати за Ним, спасти свою 
душу, мусимо, як і Він, переносити різні невигоди.

ЛЮБОВ – ОСНОВА ВСІХ ЧЕСНОТ, 
ОСНОВА НАШОЇ ВІРИ

Але любов справжня, діяльна, приклад 
якої Ісус наводить у притчі про милосердного 
самарянина (Лк 10,25-37). Ця притча знана нами 
чи не напам’ять. Однак, Боже слово тим особливе, 
що навіть через відомі нам уривки з нього в 
певний момент часу Господь може промовити 
до нас по-новому. Спробував прокоментувати 
її, пристосувавши до наших реалій, до нашого 
способу думання, і о. Олексій Васьків. Він 
запропонував кожному задуматися, чи ми 
зауважуємо людей в потребі, тих, кому потрібна 
розрада, фінансова допомога, хто перебуває в 
лікарні. Диявол часто, коли ми ставимо собі такі 
запитання, підсовує думку: «Ти не зможеш цього 
зробити. Знайдеться хтось інший». Закликає 
заспокоїтися і пройти повз, як священик і левіт 
у притчі. Але Ісус дає іншу інструкцію: «Іди і ти 
роби так само» (Лк 10,37), як самарянин. З усіх 
трьох подорожніх, яким на шляху трапився 
потерпілий, Господь схвалює саме його вчинок. 
Підсумовуючи усе сказане на проповіді про 
справжню любов, о. Олексій побажав кожному 
ласки бачити потребуючих навколо себе та 
сміливості прийти їм на допомогу. 

ЯКИМ Є НАШЕ ХРИСТИЯНСТВО? 

Це питання постає кожного року, коли священик 
з Йорданськими відвідинами приходить до 
помешкань своїх парафіян. Це – гарна нагода не 
тільки ближче познайомитись з тим, чим живе 
його паства, а й ненав’язливо вказати на речі, 
які в її побуті різко суперечать християнському 
світогляду. Приходячи до домівки, священику це 
зразу кидається у вічі. Амулети, обереги, «те, що 
приносить удачу, гроші, добробут»… Речі минущі, 
зроблені руками інших людей, в житті тих, хто 
їх у себе тримає, а ще гірше, як висловився 
о.   Володимир Ольшанецький, вірить, що вони 
допоможуть у тих чи інших труднощах, заміняють 
собою живого всемогутнього Бога. «Про всяк 
випадок, хай будуть»,  – кажуть такі люди, не 
усвідомлюючи, що цим порушують першу Божу 
заповідь. Як тоді, – звернувся парох, – нам колись 
постати перед лицем Господа, Який запитає: «Ти 
ж вважаєш себе Моєю дитиною. Чому ж тоді 
покладався на порожнє і мертве, що ні в чому 
допомогти не може?»

ЯКЩО ВІТАЄМО СВОЇХ БЛИЖНІХ 
ЗІ СВЯТАМИ, РОБІМО ЦЕ ЩИРО

Палкою проповіддю увів парафіян у Великий 
Піст о. Ярема Савчук на одній із Літургій в Неділю 
прощення. Крім багатьох викликів, перед якими 
постає духовне життя християнина з року в 
рік перед початком Великого Посту, як-от: 
прощення ближнім, примирення, добра Сповідь, 
діла милосердя, утримання від надмірного 
перегляду та обговорення новин, проповідник 
заторкнув проблему, що постала доволі недавно. 
Це  – розсилка через соцмережі усім своїм 
друзям шаблонних привітань з тим чи іншим 
святом. І Неділя прощення в цьому не виняток. 
Значно легше знайти в Інтернеті листівку і 
розіслати її усьому списку своїх контактів, ніж 
справді задуматися над тим, хто потребує мого 
прощення, і чийого прощення потребую я. «Ми 
вчимося мислити, як в Америці  – шаблонно,  – 
сказав о. Ярема.  – Можливо, це такий тренд 
сьогодні, однак вважаймо, аби за ним ми не 
втратили щирості свого серця». Не треба чужих 
віршиків і намальованих пасочок – краще кілька 
вітальних слів від себе, але щиро.  

Підготував Василь Калита


