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УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЧИСЛО 25

НЕДІЛЯ, 19 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ

Владика Андрій Рабій

отець Остап Микитчин

Телефон: 215.576.5827
Інтернетна сторінка: www.mykhailivka.org
1013 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046
Email: parish@mykhailivka.org
Оренда залу: 267.885.3091 (пані Люба Борочок)

Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих.
Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти тридневне,* щоб нас
визволити від страстей.* Життя і воскресіння наше,* Господи, слава Тобі.
Тропар святим, глас 4: У всьому світі мучеників Твоїх кров’ю,* як багряницею і вісоном, Церква
Твоя прикрасилася* і через них воскликує Тобі, Христе Боже:* Людям Твоїм щедроти Твої зішли,*
мир громаді Твоїй даруй* і душам нашим велику милість.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак святим (г. 8): Як початки єства насадителеві творіння * вселенна приносить Тобі, Господи,
* богоносних мучеників. * їх молитвами в мирі глибокому * Церкву Твою, громаду Твою, *
Богородиці ради, збережи, * Многомилостивий.
Прокімен, глас 8:
Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його (Пс. 75,2).
Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67,36).
До Євреїв послання святого апостола Павла читáння (11, 33 – 12, 2)
Браття, всі святі вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили
пащі левам, вогненне полум'я гасили вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні
проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які
воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше воскресіння.
Інші зазнали наруг і бичів, кайданів і в'язниці; їх каменували, різали пилою, брали на допити; вони
вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та козячих шкурах, злиденні, гноблені, покривджені;
вони, яких світ був невартий, блукали по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах. І всі
вони, дарма що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще,
щоб вони не без нас осягли завершення. Тому й ми, маючи кругом себе таку велику хмару свідків,
відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас навколо, і біжімо витривало до змагання,
що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, засновника й завершителя віри, який, замість
радости, що була перед ним, витерпів хрест, не звертаючи уваги на сором, і возсів праворуч Божого
престолу.
Алилуя, глас 4:
Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх скорбот їх ізбавив їх (Пс. 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від усіх них ізбавить їх Господь (Пс.33,20).
Від Матея святого Євангелія читáння (10, 32-33; 37-38; 19, 27-30).
Сказав Господь своїм учням: Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм
Отцем небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того й я зречусь перед Отцем моїм небесним.
Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку
більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той мене
недостойний. Тоді озвавсь Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все й пішли за тобою; що
будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істинно кажу вам: ви, що пішли за мною, як новий світ настане,
коли Син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб
судити дванадцять колін Ізраїля. І кожний, хто задля імени мого покине дім. братів, сестер, батька,
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матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з
перших будуть останніми, а останні – першими.
Причасний:
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх.
Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала. Алилуя, тричі.

------------------------------------------------------------------------ОГОЛОШЕННЯ

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА ПАРАФІЯН
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина

ЗМІНА ДУШПАСТИРІВ: Згідно рішення митрополита Бориса, з 1 серпня 2022 року новим
парохом нашої парафії буде отець Василь Харук, і отець Остап Микитчин залишається далі але вже
як сотрудник парафії.

ВІТАННЯ НОВООХРЕЩЕНІЙ! У суботу, 11 червня маленька Каріна Ткачук була охрещена,
миропомазана та отримала св. Причастя у нашій парафії. Вітаємо батьків Карінки - Олександра та
Ірину, та хресних батьків Андрія та Ганну з цим великим днем і бажаємо усім міцного і доброго
здоров’я, довголіття, радості, щастя, добра та усіх ласк і гараздів на многії і благії літа!

ВІТАННЯ НОВООХРЕЩЕНОМУ! У суботу, 11 червня маленький Данило Мороз був
охрещений, миропомазаний та отримав св. Причастя у нашій парафії. Вітаємо батьків Данилка Любомира та Вікторію, та хресних батьків Андріана та Вероніку з цим великим днем і бажаємо усім
міцного і доброго здоров’я, довголіття, радості, щастя, добра та усіх ласк і гараздів на многії і благії
літа!

ВІТАННЯ НОВООХРЕЩЕНИМ! У неділю, 12 червня маленькі Емілія та Єлизавета Веренко
були охрещені, миропомазані та отримали св. Причастя у нашій парафії. Вітаємо батьків Емілії та
Єлизавети - Андрія та Ангеліну, та хресних батьків Віталія та Дарію з цим великим днем і бажаємо
усім міцного і доброго здоров’я, довголіття, радості, щастя, добра та усіх ласк і гараздів на многії і
благії літа!

ЩИРІ СПІВЧУТТЯ. Наша парафіяльна родина складає сердечні та щирі співчуття родині пана
Івана Качерака, який упокоївся 10 червня. Похоронна Свята Літургія була відправлена у четвер, 16
червня. Нехай Господь Бог прийме його у Царстві Небеснім! Вічная йому пам’ять!

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній
залі після першої та другої Святої Літургії, 19 червня.

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 21 червня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 22
червня, з 9 до 12 год.
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СВІДОЦТВА ПРО ХРЕЩЕННЯ. Просимо підійти і забрати копії свідоцтва про хрещення, які
були приготовані за проханням.

ОРГАНІЗОВАНО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Класи проходять щовівторка з
18:00 і щосуботи з 14:30. Просимо звертатися до п. Богдана Флис (267.312.5822) за подальшою
інформацією.

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ
•
•

•

ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та
обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр.
ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно
перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто.
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія.
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо
звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу.
НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто.
*************************************************************************************

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти

Ми пили алкоголь і страждали від нього. Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу
пристрасть до алкоголю, й навчитися жити тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш.
Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному.
Тарас +1 (267) 902-9217;
http://aa.lviv.ua
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ЩИРО ВІТАЄМО УСІХ ТАТУСІВ З ДНЕМ БАТЬКА!
Хто такий батько і що він означає в нашій долі?
Для маленької дитини – тато є основною складовою його життя.
Для підлітка – тато стає тією людиною,
яка допоможе розібратися в життєвих питаннях.
Для дорослої людини – тато, та людина, яка зігріє в життєву завірюху і підставить
плече в біді. І не важливо чий це тато – сина чи доньки. Адже тато – це половина
світу. Без тата життя кожного з нас не може придбати всі фарби і цілісність
буття. Татусі потрібні дівчаткам хлопчикам, дітям і дорослим. Татусі потрібні
дітям. Татусі потрібні мамам, які без їх допомоги не зможуть виховати дітей. Без
татусів дитинство не може бути абсолютно щасливим. Татусі, ми такі щасливі,
що ви є в нашому житті. Дякуємо вам за те, що ти є. З днем батька!

НЕХАЙ ГОСПОДЬ БОГ БЛАГОСЛОВИТЬ НАШИХ ТАТУСІВ
УСІМА ЛАСКАМИ НА МНОГІЇ ТА БЛАГІЇ ЛІТА!
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Складаємо велику і щиру подяку усім, хто допоміг організувати
парафіяльний Український Фестиваль “Mykhaylivka stands with
Ukraine”: організаційному комітетові, членкам Сестрицтва Св. Анни
на чолі з Галиною Чорною, членкам спільноти “Матері в Молитві” на
чолі з Іриною Дорош, Українському Братству Молоді, Українська
Молодь Христові, усім парафіянам, парафіянкам та друзям парафії,
членам імпрезового та фінансового комітетів Парафіяльної Ради на
чолі з Ігорем Сидоряком! Нехай Господь Бог благословить Вас
стократно своїми щедрими дарами і благами на многії і благії літа!

Від імені парафіяльного Сестрицтва Св. Анни, спільноти "Матері в
Молитві", Парафіяльної Ради та організаційного комітету фестивалю,
хочемо щиро подякувати усім спонсорам, продавцям, жертводавцям,
надзвичайно
талановитим
виконавцям
творчих
колективів,
танцювальному ансамблю “Волошки”, шановним гостям з різних штатів
та країн, що завітали на наш фестиваль під назвою “Mykhaylivka stands
with Ukraine” і зробили його направду незабутнім та особливим.
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СПІЛЬНОТА УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ХРИСТОВІ ЗАПРОШУЄ НА АВТОБУСНУ
ПОЇЗДКУ ТА ВІДВІДИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО АКВАРІУМУ У БАЛТІМОРІ

КОЛИ:

НЕДІЛЯ, 26 ЧЕРВНЯ, в 9:30 ранку (від’їзд з парафії)

МІСЦЕ НА АВТОБУСІ:

50 доларів

КВИТКИ ДО АКВАРІУМУ:

від 3 до 11 років - 30 доларів
від 12 до 64 років - 40 доларів
від 65 років і старші - 35 доларів

УСІХ БАЖАЮЧИХ ПРОСИМО ЗГОЛОШУВАТИСЯ ДО ВЛАДИКИ АНДРІЯ ДО НЕДІЛІ, 19 ЧЕРВНЯ,
ТЕЛЕФОНОМ (267.303.8041), електронно (andriychyk@hotmail.com) або особисто.
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Цьогорічний літній табір “Веселі Канікули з Богом”
розпочнеться у понеділок, 20 червня, і триватиме до п’ятниці, 8 липня
Головна тема табору - “Ми йдемо з Христом”
Приблизний розклад:
08:00-09:00 - Зустріч дітей;
09:30 - Сніданок;
10:00 - Руханка, банси;
10:30 - Катехизація, праця в групах;
12:00 - Літургія і наука вл. Андрія;
13:15 - Обід;
14:00 - Вільний час;
14:30 - Спорт;
16:00 - Підвечірок;
16:30 - Пісні, банси, підсумок дня;
17:00 - Прощання з дітьми;
18:00 - Кінець таборового дня.
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ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК
ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА
МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ
Напишіть повідомлення до п.Зоряни Мохналь:Zorianamokhnal@gmail.com
Небесною покровителькою спільноти є Мати Божа Покрова.
Гасло: «Тут знайдеш Христа, тут знайдеш себе, тут знайдеш себе у Христі».
ЗАПРОШУЄМО НАШУ МОЛОДЬ (10 років і старші)
приєднатися до Української Молоді Христові при нашій парафії!
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Як розпочалася війна 24 лютого, наша парафія обрала допомагати лікарням та
військовим медичними препаратами та обладнанням. Було закуплено два насоси для
пришвидшеного загоювання ран для військового шпиталю у Львові, 498
індівідуальних аптечок вищого гатунку для військових на фронті, 60 касок за зібрані
кошти. Сестрицтво св. Анни долучилися придбанням 200 індивідуальних аптечок
вищого гатунку для військових на фронті та 11 травматичних аптечок. Через
організацію списку необхідних речей на сайті AMAZON, було придбано чимало
знеболюючих, гелів для ран та опіків, перев'язочних матеріалів, турнікетів,
спальників, військових рюкзаків, фонариків, рацій, хірургічних інструментів, тощо.
Всі ці речі були зібрані у 29 великих пачок і 9 великих валіз та вислані у військові
лікарні Львова, Червонограда, Немирова та Києва. Загальна сума всього придбаного
і відправленого становить принаймні 150 тисяч доларів. І це ще не кінець.
Дуже дякуємо усім, хто вже долучився до нашої допомогової кампанії і запрошуємо
підтримувати її і надалі. Зіскануйте цей QR-code і Ви зайдете на сторінку сайту
AMAZON де є вибрані найбільш потрібні речі на даний час. ПІсля оплати Вами
вибраних речей, ми отримуємо їх на парафії, сортуємо і відправляємо де потрібно.
Дякуємо!

Просимо підтримати цю ініціативу і підтримати нашу славну армію!
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Притча: "День батька"
На собі вона мала гарну сукенку жовтогарячого кольору, волосся було стягнуте червоно-золотавою
стрічкою – готувалася йти до школи. Був День батька, отже, всі діти мали прийти до школи в
супроводі своїх татусів. Вона єдина йшла з мамою. Мама переконувала її залишитися вдома, мовляв,
у школі, найімовірніше, не зрозуміють їхнього вчинку. Та дівчинка прагнула будь-що-будь
розповісти
всім
про
свого
татуся,
який
сильно
відрізнявся
від
інших.
У школі вони зустріли чимало татусів, що тримали своїх чад за руку. З новоприбулими вони
віталися трохи зніяковіло. Вчителька почала викликати учнів по черзі. Кожен називав свого батька.
Насамкінець учителька вимовила ім’я дівчинки в жовтогарячій сукенці; всі здивувалися, адже
поруч із нею стояла мама.
- А де твій тато? – спитав один хлопчик.
- Вона не має тата! – вигукнув другий.
І ззаду пролунав ще третій голос:
- Либонь, її батько надто заклопотаний, тому не може знайти час, щоб прийти школи.
А дівчинка у відповідь лиш посміхнулася й привітала всіх присутніх із Днем батька. Тоді спокійно
обвела поглядом усе товариство, незважаючи на те, що вчителька просила її поквапитись. Далі
з’єднала руки і голосно, чітко заговорила:
- Татуся мого тут немає – його оселя вельми далеко. Та я знаю, що він дуже хотів би бути зараз зі
мною. Я хочу, щоб ви знали: мій тато дуже мене любить. Він залюбки розповідав мені казки, навчив
мене їздити на велосипеді. На кожен день мого народження він дарував мені прекрасну червону
троянду. Навчив мене запускати в небо повітряного змія. Разом ми їли величезні порції морозива.
Ви його зараз не бачите, а все ж таки я не сама. Мій тато завжди зі мною, хоч ми далеченько одне
від одного. Я знаю – завжди, бо ж він обіцяв, що вічно житиме в моєму серці.
З тими словами вона підняла руку й приклала її до серця. Її мама, єдина серед гурту чоловіків, крізь
сльози, але з гордістю дивилася на дочку.
Дівчинка опустила руку й закінчила словами, сповненими ніжності:
- Я дуже люблю мого тата. Він є моїм сонцем і якби міг, то був би нині тут, але ж небо далеко. Та
іноді, коли заплющую очі, мені здається, наче він не полишає мене ніколи.
Вона стулила повіки, і вражена мама побачила, що всі татусі разом із дітьми заплющили очі.
Що вони бачили в думці? Ймовірно, батька, що стояв коло дівчинки.
- Я знаю, ти нині зі мною, татусю, – озвалася дівчинка, перериваючи мовчанку.
Те, що сталося потім, приголомшило всіх. Ніхто не міг пояснити, яким дивом, – адже всі стояли з
заплющеними очима, – на столі опинилася розкішна, запашна червона троянда. Дитина вкотре
отримала від свого батька благословення любові – плід віри у те, що небо насправді не є аж таким
далеким.
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В ДЕНЬ БАТЬКА І НЕ ТІЛЬКИ!
Дія людини – це єдиний критерій за яким вона буде суджена і отримає нагороду вже тут в
своєму серці, а згодом в третій фазі свого життя, що вже без тіла і не на цій Землі.
Християни – це обрані люди, які задля дару Святого Духа стали повноцінними членами в Тілі
Христовім. Однак, цей факт, що вони християни, не робить із них більш привілейованих людей від
інших віруючих чи невіруючих, хіба що як слід виконуватимуть це, що від них вимагає їхня віра в
Ісуса Христа. Таким є значення слів апостола Павла: “Слава і честь, і мир усякому, хто добро чинить:
юдеєві перше, потім грекові, бо Бог не дивиться на особу”.
Дія людини – це єдиний критерій за яким вона буде суджена і отримає нагороду вже тут в своєму
серці, а згодом в третій фазі свого життя, що вже без тіла і не на цій Землі.
Люди є різні і керуються не схожими життєвими критеріями – одні мають закон, другі – заповіді,
треті просто – совість. Однак, закон, заповіді, чи совість є живими, і не є просто мертвими
приписами, – вони мають своє походження і свій дух, вони інтерпретуються визнаними
авторитетами. Вони також мають черпати свою життєздатність із того, як кожна людина для себе
розуміє Бога. Якщо нема таких критерій в підході до закону, заповіді, чи совісті, ці внутрішні
людські баланси вказують фальшиву міру, вони стають самообманом, і в такому випадку, ми
спостерігаємо за собою, що в нас знання одне, слово – друге, а діло ще інакше. Тому завжди
пам’ятаймо слова апостола Павла: “Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці
закону оправдаються”. Відважно діймо згідно нашого морального кодексу, який завжди має мати
як канву самого Ісуса Христа – чи у формі закону, заповіді чи совісті.
Євангеліє про покликання апостолів – це про наше покликання йти слідом за Ісусом Христом.
Покликання до щастя, покликання до радості, покликання до повноцінного життя, покликання
віддавати своє життя за свою і інших свободу – все це є ціллю покликання людини від Бога.
Христос кличе в нормальних наших щоденних діяннях, невідомо в яких обставинах – на роботі, при
справі, при торгівлі, в групі чи на самоті. Важливо це нам знати, щоб не відкинути його запрошення,
коли раптом ми почуємо його голос в нашому серці. Ми привикли, що Христос кличе в інших
обставинах – хворобі, тиші, храмі, родині, але як бачимо із євангеліє – це не константа.
Бог говорить до людини в різних обставинах, бо він не ділить наше життя на дві сфери – приватну,
де є місце для нього, і суспільно-професійну-державну, де ми “маємо” зберігати нейтралітет, тобто
не жити християнськими вартостями, якщо цього вимагають диктовані іншими обставини.
А справа не тільки в тому, щоб всюди і завжди на собі мати маркер християнина – послідовника
Ісуса Христа, а й сприяти тому, щоб довкола нас творилась атмосфера, де кожен міг би почути голос
Христа особисто до нього звернений. В тому якраз і полягає апостольське покликання кожної
хрещеної людини на світі – прикладом свого простого життя сприяти розповсюдженню прекрасної
благовісті Ісуса Христа.
І ще одне. Коли Бог до нас промовляє, важливо, зразу йому відповідати. Це можливо головна думка
нинішнього євангеліє – ми почули, що Петро і Андрій “негайно кинули сіті”, а Яків та Іван “зараз же,
кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним”.
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Коли совість чи внутрішний голос нам підказують щось доброго, щось великого, – зразу це робім,
не відкладаймо. Не біймося відповідальності за наші дії, коли сказавши Ісусові “ТАК” відпливаємо
на глибокі води. Бо дійсно Бог кличе на ціле життя, на довгостроковий контракт. Таке покликання
вимагає інтегральності нашої особи. І завжди знаймо, що оскільки він є нашим Богом, то завжди і
всюди допоможе.
Це важливо пам’ятати зокрема ТАТАМ, для яких нині День Батька. Через власний приклад і поставу
підтримуйте змагання до добра у ваших сім’ях. Для цього, щоб бути інтегральною людиною, не
бійтеся самовдосконалюватися – бо воно цього варта. Пам’ятайте, що ви уосібнюєте Бога Отця,
який сам є творцем, який теж ініціює спасіння кожної людини на землі. Так само і Ви, як співтворці
життя – ніколи не втомлюйтеся бути провідниками правди, а одночасно служителями любові і
милосердя, бо це єдиний метод, який допоможе всім вашим домочадцям сягнути неба. Тож вам,
дорогі ТАТИ, бажаю праведної боротьби, бо про все решта подбає Бог Отець, який є теж для нас
ТАТОМ.

--------------------------------------------------------------------Блаженніший Святослав: «Будьте святими в своєму батьківстві, щоб
на вас могли рівнятися інші!»
Традиційно українська родина була за своєю суттю патріархальною: батько був головою родини, її
оборонцем, саме йому належало приймати визначальні рішення. Його слово було законом. Але
бурхливі суспільні зміни, демократизація стосунків зачепили й сім’ю. Нині нам доводиться бути
свідками того, як провідне становище і роль батька починає заникати. Результатом цього є певна
дезорієнтація як у дітей та дружини, в самого батька, так і в суспільстві загалом. Щораз важче
батькові визначити та усвідомити свої функції і покликання в родині, і наслідком такої
невизначеності нерідко стає втрата авторитету.
– Ваше Блаженство, що маємо наголосити, відзначаючи День батька?
– Вважаю, що відзначення Дня батька дуже на часі, зокрема в Україні. Сьогодні постать батька,
постать чоловіка як такого переживає певну кризу. Сучасне суспільство не до кінця доцінює
вартість самої сім’ї в суспільстві. Ми говоримо про кризу сім’ї, про великі виклики, які стоять перед
українською родиною. На церковному рівні наголошуємо на тому, що в часи переслідування саме
українська родина врятувала Церкву, а сьогодні обов’язком Церкви є врятувати сім’ю, родину.
Говоримо про необхідність пояснювати важливість сімейних цінностей в сучасній культурі. І в
цьому контексті постать батька набуває особливого значення.
– Які нагоди для родини відкриває святкування Дня батька?
– Думаю, святкування Дня батька допоможе всім. Але в першу чергу самим татусям. Відкрити своє
завдання і покликання щодо сім’ї, покликання щодо своєї дружини, а відтак своє завдання щодо
народження і виховання дітей.
Бачу, що багато батьків мають потребу відчути себе доціненими і любленими в своїй родині. Тому
День батька є дуже гарною нагодою для дітей висловити свою любов і пошану до батька. Очевидно,
що вони мають висловлювати її не лише один день у році, але це добра нагода для того, щоби
почати це робити або в особливий спосіб це виявити. І для жінки дуже важливо мати гарну нагоду,
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щоб показати свою любов як жінки і матері до свого чоловіка, а чоловік повинен відчути, що він у
сім’ї справді знаходить затишок і що для нього його сім’я є тим бажаним домом, де він відчуває
свою гідність і пошану до себе як до мужчини, як до чоловіка і батька.
Покликання батька
– У чому ж полягає покликання батька?
– Батько мусить усвідомити, що він потрібний у родині, що родина чекає його. Зазвичай батьки,
тати, усвідомлюють себе тими, що мають завоювати зовнішній світ для родини. Нині дуже часто
батько в сім’ї перетворюється на “великого відсутнього”.
Жінка потребує чоловіка не тільки десь там, назовні, який матеріально забезпечить сім’ю, а
потребує чоловіка в сім’ї. А діти потребують батька. Батька, який би брав на себе відповідальність
за їхнє життя і за їхнє виховання. Постать батька є дуже важливою для того, щоб формувати
належним чином особистість дітей. Особа батька завжди пов’язана в уяві дітей із відчуттям
безпеки, стабільності, він має бути тим, хто дає чіткі орієнтири для своїх дітей.
– Так склалося, що коли дитина маленька, то нею займається передусім мама. А коли
розпочинається татове виховання?
– Дуже часто, коли говоримо про народження і виховання дітей, в нас підсвідомо виникає
важливість образу жінки і матері в цьому таїнстві. Але маємо зрозуміти й доцінити роль батька у
справі народження та виховання дітей, зокрема в такому, я б сказав, дуже особистісному
християнському значенні. Бо батько – це не тільки той, хто співдіє в таїнстві початку людського
життя. Жінка, особ¬ливо в період вагітності, потребує фізичної присутності свого чоловіка. І
очевидно, що присутність майбутнього батька біля дружини, яка очікує народження дитини,
впливає й на саму дитину. Ми знаємо, що дитина починає контактувати із зовнішнім світом ще в
період внутрішньоутробного розвитку. Тому і для жінки, майбутньої матері, і для дитини, яка
очікує свого народження, присутність батька є важливою. Це один із аспектів, який сучасна наука
щойно починає відкривати, щойно починає розуміти, наскільки плід в утробі матері глибоко
взаємодіє не тільки з особою матері, а й з особою батька.
Очевидно, що виховання дітей не починається з моменту, коли дитині вже сім чи десять років.
Перші три роки в житті дитини надзвичайно важливі, фундаментальні, основоположні для
формування її особистості для того, щоб вона могла правильно будувати стосунки і в сім’ї, і в
навколишньому світі.
– Сьогодні маємо багато неповних сімей. Наскільки важлива для дитини присутність обох
батьків, стосунки між ними?
– Ми добре знаємо, зокрема з відкриттів сучасної психології, що дуже часто діти всотують той
спосіб стосунків, який бачать у своїй сім’ї. Тобто чи так, чи сяк хлопчик або дівчинка носять у своїй
глибинній уяві образ чоловіка і жінки, який отримують на прикладі постави батька і матері. Коли
ми мали остатній папський синод під головуванням Святішого Отця, присвячений темі родини,
багато єпископів з цілого світу говорили про те, що дуже багато дітей виховуються поза сім’єю,
часом є сиротами при живих батьках. Дуже цікаво, що такі діти стають у певний момент не до кінця
здатними творити свою повноцінну сім’ю, бо вони не мали прикладу. Це ще раз показує, наскільки
для свого особистого щастя і здатності укласти щасливу сім’ю, щасливе подружжя дитина потребує
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як матері, так і батька. Ось чому навіть сама присутність матері чи батька поруч із дитиною вже є
необхідним елементом для того, щоби дитина мала змогу вирости і сформуватися як повноцінна,
багатогранна, зріла, здорова особистість.
Дорога до святості
– Чи може бути батьківство дорогою до святості та в який спосіб?
– Християнське розуміння сім’ї, подружжя якраз і полягає в тому, що подружжя є дорогою до
святості вдвох. Іншими словами – для одруженого чоловіка саме сім’я є дорогою до Бога, саме сім’я
є дорогою до святості. Бо рано чи пізно Господь Бог спитає батька: а де є твої діти, де є твоя
дружина? Спитає про ту відповідальність за них. Тому я з упевненістю можу сказати, що батько
потребує своєї жінки і своїх дітей для свого спасіння.
– Церква, вшановуючи святих, пропонує їх приклад для наслідування. Маємо серед них і
опікуна Святої родини Йосифа, маємо святих матерів. А чи є серед них святі татусі?
– Я, безперечно, погоджуюся з тим, що, зокрема у нашій Церкві, ми повинні побачити ті приклади
святості, які сяють у постатях святих батьків. Дуже часто ми кажемо, що нам бракує таких
прикладів. Але не тому, що їх нема, не тому, що їх бракує чи не було взагалі, а тому, що ми не
звертаємо на них належної уваги. Маємо, зокрема, одну дуже цікаву постать – нашого блаженного
мученика Еміліяна Ковча. Він був одруженим священиком у драматичний період нашої історії. Але,
крім того, що був багатодітним батьком, приймав до своєї сім’ї сиріт, яких виховував добрими
християнами і чесними громадянами. І очевидно, ділився з ними тим усім, що мали його діти, тим,
чим диспонувала його сім’я. Очевидно, що це особлива родина, родина священика. Але думаю, що
блаженний мученик Еміліян Ковч був добрим батьком для своїх дітей, що його приклад може
служити прикладом такого святого батьківства.
Я переконаний, що є дуже багато таких святих родин. Ми мусимо просто їх пізнати, відкрити їх для
себе і наслідувати. І це добра нагода, добрий заклик до наших батьків: будьте святими! Будьте
святими в своєму батьківстві, щоб на вас могли рівнятися інші! Щоб Господь Бог міг прославити
вас у святості вашого батьківства, поставити вас за приклад такого святого, доброго батька в
Христовій Церкві.
– Церква наголошує на сімейних цінностях, навчає, що батьківство є даром, але водночас
кличе до монашого життя, яке передбачає зречення цього дару. Чи нема тут суперечності?
– Від самих початків християнства Церква бачила два способи, як стати досконалим християнином.
Це сім’я або богопосвячене життя. Дві дороги, які дають людині можливість не тільки досягнути
глибини спілкування людини з Богом, святості, але й зреалізувати вповні, тобто розкрити вповні
всі ті дари, які вона має. Тому очевидно, що коли хтось вирішує, яку дорогу святості обрати, то
мусить розуміти, якими дарами Господь Бог його наділив, до чого його кличе Господь Бог. Коли
хтось відчуває себе, скажімо, покликаним до богопосвяченого життя, монашого стану,
богопосвяченого дівоцтва, це не означає, що він заперечує гідність чи святість дару батьківства або
материнства. А коли хтось відчуває покликання до подружнього життя, це не означає, що він
одразу є противником чи негативно ставиться до богопосвяченого життя або монашого стану.
Тобто ті два стани в своїй сутності, в своїй природі не є протиставленням.
Дар батьківства
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– Чи достатньо нині поцінований дар батьківства?
– Сьогодні в деяких проявах сучасної культури є певне заперечення материнства і батьківства як
цінностей самих по собі. Але це заперечення не має нічого спільного з богопосвяченим життям, бо
воно в своєму корені атеїстичне. Воно заперечує існування Творця і Бога, а звідти й заперечення
будь-яких цінностей, пов’язаних із Божим даром. Сьогодні дуже часто ми відчуваємо, що однією з
проблем сучасних молодих людей є втеча від відповідальності. Молодій людині дуже важко
прийняти рішення раз і на все життя. І це ми спостерігаємо як щодо прийняття такого серйозного
рішення, як, скажімо, стати монахом, монахинею чи священиком, навіть одруженим, так і вступити
в шлюб, почати свою реалізацію в сімейному житті.
Нерідко в такому баченні діти стають перешкодою для людського щастя, бо народження дітей
бачиться як певна проблема, певна трудність. Ну завжди Господь Бог дає дітей у найбільш
невідповідний момент! (Сміється). І тоді відразу ж виникає спокуса усунути цю перешкоду на
дорозі до особистої кар’єри, до якогось “бізнес-плану” свого особистого життя, здобуття якоїсь
позиції в цьому світі.
Дуже часто оте покликання до батьківства і материнства є остатнім з життєвих пріоритетів.
Пригадую, як одного разу в Італії, де я навчався і мав нагоду допомагати в одній з італійських
парохій (тоді ще не було так багато українців у цій країні), парох сказав, що серед пріоритетів, які
мають сьогодні молоді люди, спочатку є навчання, потім робота, кар’єра, добра зарплата,
помешкання, друга хата, яхта, ще якісь елементи для гарного, солодкого життя, тоді кіт, собачка та
інші домашні тваринки, а вже потім… може, й дитина. Отож, саме одруження відсувається на
пізніше, а народження дітей на ще дальшу перспективу. Дуже часто така пара може ставати
нездатною до повноцінного народження дітей через регулярне використання контрацептивів,
інші обставини. І проблема непліддя сучасних сімей за такого стилю життя стає дуже гострою.
Думаю, що, можливо, День матері, День батька допоможе людині, захопленій таким сучасним
стилем життя, який влучно окреслили англійським терміном “чайлдфрі” – горизонти особистого
щастя без дітей, вдасться переосмислити. Всім нам разом потрібно не тільки пояснити сучасній
людині, в чому полягає велич, краса і добро подружнього життя, – все те, що ми називаємо
сімейними цінностями, а в чому полягає велич, краса і святість покликання бути батьком чи
матір’ю.
– Папа Франциск у своїй адгортації “Радість любові” пише, що батькам Бог довірив велику
місію – дати ім’я дитині, яким він називатиме її у вічності. Які ще важливі місії мають
батьки?
– Найважливіша місія, яку отримують батьки, це дар нового людського життя. Тобто батьки
співпрацюють з Богом в отриманні цього дару. А відтак із цієї основної, фундаментальної місії
можна виокремити певні аспекти. Папа дуже влучно сказав про ім’я. В біблійному розумінні ім’я –
це не якась “зовнішня етикетка”. Ім’я висловлює оту внутрішню сутність особи, її покликання.
Знаємо зі Святого Письма, що коли Господь Бог надавав окреме завдання чи окрему місію тим чи
тим біблійним особам, то змінював їм імена. Знаємо, що у деяких монастирях, коли хтось до них
вступає, то змінює ім’я. А тут дійсно Господь Бог доручає батькам назвати дитину. Особливо коли
йдеться про таїнство Хрещення, коли дитина отримує хрещальне ім’я і в тому таїнстві отримує
свого небесного заступника, свого покровителя.
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Пригадую зі свого душпастирського досвіду спілкування з батьками, передусім із жінками, які
страждають від постабортного синдрому. Батько також є співвідповідальний, хоча суспільство
завжди звинувачує в цій трагедії тільки жінку. Пам’ятаю, яким цілющим для їхньої душі був той
момент, коли я пропонував такій родині, батькові і матері, дати ім’я тій дитині, яку вони вбили. А
потім молитися за неї, за упокій її душі. Я можу свідчити, що це має колосальний ефект: Господь Бог
таким чином не просто заліковує рану, яка лежить на душі жінка і чоловіка, вони отримують дорогу
особистого спілкування з дитиною, яку втратили.
– Що найважливіше в житті повинні дати батьки?
– Святий Іван Золотоустий говорить про те, що батько і мати покликані не тільки відкрити своїй
дитині видимий і невидимий світ, вони допомагають їй пізнавати весь світ, речі, осіб за їхніми
іменами. Пам’ятаєте, як у розповіді з Книги Буття Адам дає імена не тільки своїй дружині Єві, але й
усім сотвореним істотам. Батько і мати допомагають своїй дитині відкривати цей видимий світ за
тими назвами-іменами, які мають ті чи ті предмети, істоти. Але, як каже Іван Золотоустий, вони
покликані відкрити дитині й невидимий світ, тобто батьки, християнські батьки, покликані
передати своїй дитині віру в Бога. Іншими словами – познайомити свого сина чи доньку з Господом
Богом, навчити молитися, спілкуватися з Ним. Допомогти пізнати той невидимий світ, який ми
можемо досвідчити і побачити в храмі. Багато хто з батьків і матерів пережили момент, коли в
храмі, чи то під час богослужіння, чи поза ним, дитина, оглядаючи образи, ікони, речі, запитувала:
“Мамо, а хто то такий?”, “Тату, а чому так є? Що то означає?”. Це один із перших моментів такої
катехизації, навчання віри.
Думаю, що найбільшим спадком, який батьки залишають своїм дітям, є не якісь матеріальні блага,
часом не потрібні дітям, а віра в Бога. Пригадую, як один вже старший чоловік у Аргентині колись
сказав мені: “Якщо дати дитині великий маєток, а не дати віри в Бога, то вважай, що не дав нічого.
Бо вона все втратить, і той спадок, який ти заробляв усе своє життя, може просто змарнувати. А як
ти передав дитині віру в Бога, то навіть коли ти не дав їй великого земного достатку чи майна, ти
дав їй ключ, інструмент, як все те, чого вона потребує, в чесний спосіб зможе здобути”. Тому-то є
великий спадок, великий скарб віри, який ми мусимо передати своїм дітям.
“Мій тато дуже добрий…”
– Ким був для вас ваш батько?
– Я можу дуже багато говорити про свого батька. Але що мені назавжди запам’яталося і наклало
дуже глибокий відбиток на моїй особі, це те, що мій батько дуже добрий. На нас, своїх дітей, він
ніколи не підняв руки.
– А що з його науки запам’яталося найбільше?
– Як я отримав першу зарплату, тобто був уже не такий маленький (я тоді працював медбратом у
залізничній лікарні в Стрию), і з тою першою зарплатою прийшов додому, це була подія для цілої
моєї сім’ї. А мій тато сказав мені: “Знаєш, свою першу зарплату мусиш віддати на потреби інших, не
можеш її сам для себе, для своїх потреб спожити. Тобто ти маєш зрозуміти, що той момент, той дар
ти мусиш пережити разом із кимось”. Це мені дуже запам’яталося. Тут не йдеться лише про якісь
гроші, що ти можеш за ті гроші купити, а йдеться про те, що подія першої зарплати є не лише твоєю
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приватною. Це був момент, коли я відчув себе справді дорослим, бо міг сам зробити щось доброго
для інших. Це був для мене один із таких особ¬ливих уроків мого батька.
– Чи був ваш батько “присутнім”?
– Я багато говорив про “великого відсутнього”, а мій батько був “присутнім” з нами в родині.
Пам’ятаю, як ми дуже тривожилися, коли він затримувався, бо працював на залізниці. І коли
ставалися якісь аварії, то він мусив їхати лагодити зв’язок на колії. Пам’ятаю той великий мир і
спокій, який панував у моїй душі, коли батько повертався. Присутність тата в сім’ї була для мене
завжди дуже важливою. Дякую Господу Богові за те, що мій тато і моя мама ще живі, що вони мають
можливість дбати одне про одного і про нас, дітей!
Завжди, коли я приходжу додому, тато і мама найперше питають, чи мені щось треба, ніколи не
хочуть відпускати з порожніми руками. Я кажу: “Тату, мамо, то вам більше потрібно, аніж мені”. Але
є такий момент, така складова батьківства чи материнства, як піклування про своїх дітей і турбота,
аби щось дати. Не йдеться про якісь конкретні речі, а про оте своє покликання чи завдання щось
дати. Я часом беру те, що дають мені батьки, щоби перед¬усім пошанувати оцю їхню потребу, оце
їхнє глибинне відчуття, що вони повинні щось дати, щось зробити для своїх дітей.
– Чи є така особа, яку можете назвати духовним батьком?
– Є така особа, але дозволю собі не відкривати своїх секретів. Мені завжди було дуже важливо
відкривати зміст тих чи тих своїх духовних пошуків у діалозі. Коли ти переживаєш якусь кризу,
якийсь біль чи якесь нерозуміння, діалог із духов¬ним батьком завжди дуже важливий. Бо коли
людина сама намагається все зрозуміти, все вирішити, все залагодити, тоді вона поводиться як
сліпе котя. В діалозі з духовним батьком, який знає тебе, всі твої вади і всі твої сильні сторони,
духовний пошук стає набагато зрілішим.
Хочу побажати всім тим, що читатимуть цю нашу розмову, насправді шукати духовного батька і
порадника! Це дуже непросто сьогодні, набагато простіше знайти доброго сповідника. Але коли
йдеться про духовний провід чи про духовне батьківство, це щось трохи більше. Бо ти тоді з тою
особою справді дуже пов’язаний. І коли духовний батько тебе залишає чи помирає (а таке зі мною
ставалося кілька разів), то ти відчуваєш дуже велику порожнечу. І дуже непросто часом знайти
того, хто міг би тебе далі духовно попровадити. Але я справді хочу закликати всіх все ж шукати
його, а знайшовши – шанувати і всі свої найважливіші життєві рішення приймати в діалозі, в
спілкуванні з ним. Тоді можна набагато легше уникнути багатьох невдач, небезпек, помилок,
душевних ран і духовних криз. Так набагато легше знаходити правильні рішення, робити
правильні вчинки, правильні життєві кроки. Бо на своїй дорозі мусимо бачити перед собою когось,
хто йде перед нами. Тоді ми набагато краще розуміємо, яким шляхом самі мусимо йти.
Про священний обов’язок
– Нині маємо багато викликів для батьківства. Один із них – чи добрий батько має відкупити
сина від війська, а чи благословити, коли приходить час іти туди?
– Це тяжке питання. Думаю, що тут ми не можемо давати якихось спрощених відповідей, часом це
дуже драматично. Але мусимо застановитися над тим, що в нас відкуплялися від усього, від чого
тільки можна було, особливо коли якісь завдання чи покликання вимагали дуже великої жертви
від людини. Сьогодні ми дуже багато говоримо про корупцію в нашій державі, корупцію на різних
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рівнях. Але треба собі чесно сказати, що корумпованими є ми всі! Саме через те, що дуже часто
шукаємо дороги найменшого спротиву, а ті чи ті виклики чи навіть потреби, які представляє нам
нинішня Українська держава, вважаємо чимось таким, від чого маємо відсторонитися. В нашій
підсвідомості ще сидить твердження, що держава є зло, що вона є чужою. Ми занадто довго як
народ жили в чужих державах... Мусимо зрозуміти, що свою державу маємо будувати самі, що
мусимо закони своєї держави шанувати, і якщо потрібно – мусимо свою державу захищати. Це не
тільки наше право, це наш священний обов’язок! Бо як не будемо цього робити, якщо
ухилятимемося від виконання тих законів, приписів, які існують в нашій державі, якщо будемо
відкуплятися, щоб їх обминути, то засвідчимо, що ми є народом, не гідним мати свою державу! Мені
дуже хотілося б, щоб так не сталося.
Кажуть, хто не хоче підтримувати, годувати своє військо, той буде утримувати і годувати чуже.
Якщо ми не хочемо посилати чи благословляти своїх дітей, щоб вони йшли в українське військо,
будьмо певні, їх насильно заберуть у чуже. Так де-факто стається в Криму чи на інших окупованих
територіях. Тому якщо ми не хочемо захищати чи не розуміємо цінності своєї держави, будемо жити
в чужій.
Надзвичайно важливо, щоб ми усвідомили цінність тих дарів, які сьогодні маємо. Я переконаний,
що вільна й незалежна Українська держава є даром Божим, що це не є тягар, від якого мусимо
відкуповуватися. Це великий дар і цінність, тому ми повинні не тільки прийняти той дар, збагнути
свою відповідальність за нього, а й зробити все, щоб його зберегти і розвинути.
Глава і Отець
– Ваш офіційний титул – Глава і Отець Церкви. Що означає на практиці Отець?
– Найперше це означає, що я маю дуже багато дітей, дітей нашої Церкви, які живуть по цілому світі.
Це означає, що я відчуваю свій обов’язок щодо них, що я маю бути поруч. Коли владики покликали
мене очолити нашу Церкву, то в своєму першому інтерв’ю я пообіцяв, що відвідаю всіх. Я невтомно
відвідую наші парохії, наші єпархії, наші громади по цілому світу. Щиро скажу, що лише зараз
розумію, якою великою є наша Церква. Вже який рік відвідую і ще всіх не відвідав, ще багато хто на
мене чекає.
Дуже важливо, щоб наші люди по цілому світу відчули, що теж мають батька, мають до кого
звернутися. А я зі свого боку, користуючись цією нагодою, хочу подякувати всім дітям нашої
Церкви, нашим вірним в Україні і по цілому світу, які на мене чекають! Я вже казав, що батько має
потребу розуміти і відчувати, що він потрібний всім своїм дітям, і мені мої вірні це чітко нагадують.
Мені дуже приємно, що я можу послужити нашим людям, синам і донькам нашої Церкви.

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 18 червня: Віддання П’ятдесятниці. Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. мч.
Косми, пресв. вірменського.
09:00 Служба Божа за померших
+Андрій, Мирослав, Марія, Юрій, Катерина, Анна, Захарій, Люба, померші з
родини - Ірина Зінь
+Лариса, Алла, Віктор, Тамара, Петро - Ірина
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+Анатолій, Наталія, Олена, Михайло, Любов, Микола
+Анна, Василь, Володимир, Марія, Володимир, Люба, Оксана, Степан, Ірина,
Стефанія - Ольга Костів
+Іван, Ганна, Володимир, Михайло, Данилко, Пелагія, Михайло, Анна, Олексій
+Галина - Лариса Юсковець
18:00 Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян

Неділя, 19 червня: Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих
08:15 За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00 За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
Понеділок, 20 червня: Початок Петрового посту. Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського
08:30
Свята Літургія на початок Літнього табору
19:00
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Вівторок, 21 червня: Перенесення мощів св. влкмч. Теодора Стратилата
09:00
12:00
19:00

Похорон +п. Василишин
Свята Літургія
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Середа, 22 червня: Св. Кирила, архиєп. Олександрійського
12:00
19:00

Свята Літургія
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Четвер, 23 червня: Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крови
Господа нашого Ісуса Христа. Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського
12:00
18:00
19:00

Свята Літургія
+Текля (40-ий день) - Н.Н.
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

П’ятниця, 24 червня: Свв. апп. Вартоломея й Варнави
12:00
18:00
19:00

Свята Літургія
+Ярослав і Стефанія - Н.Н.
Молебень до Ісуса Христа Чоловіколюбця за припинення війни

Субота, 25 червня: Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Афонського
09:00 Служба Божа за померших
+Ігор, Катерина, Андрій, Антон, Марія, Євгенія, Ярослав, Іван - Ольга Костів
18:00 Служба Божа за здоров’я і Боже благословення для усіх парафіян
Неділя, 26 червня: Св. мч. Акилини. Св. Трифилія, єп. Левкусії Кипрської. {Свщмч. Андрія
Іщака, пресв.} {Свщмч. Миколи Конрада, пресв.} {Мученикa Володимирa Прийми, співця.}
08:15 За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00 За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
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