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Послання Блаженнішого Святослава
з нагоди проголошення 

СвятОгО рОкУ  
БОжОгО МилОСердя  

в УгкЦ

дорогі в Христі! Разом з усією Вселенською Церквою входимо 
в благодатний час особливого Святого року, який, за волею Святішого 
Отця Франциска, триватиме від 8 грудня 2015 року до 26 листопада 2016 
року. Цей Рік, який називаємо теж Надзвичайним ювілейним роком, 
Папа присвятив Божому милосердю. Це час особливих Божих благода-
тей, пов’язаних із паломництвами до визначних катедральних соборів у 
всій нашій помісній і Вселенській Церкві, час зцілення ран душі й тіла, 
повернення до Бога, віднайдення Джерела милосердя. Стоячи на порозі 
цього Ювілейного року, задумаймося над тим, як нам прийняти Боже ми-
лосердя, ним жити і про нього свідчити, щоб ми самі, наші ближні та весь 
наш народ могли якнайбільше скористатися духовними плодами цього 
благодатного часу.

Коли Господь забажав об’явити себе людині, познайомити нас із со-
бою і відкрити істину про себе, то Він назвав себе насамперед Богом ми-
лосердним. Показуючи Мойсеєві свою славу в синайському явленні, наш 
Господь так сказав про себе: «Бог милосердний і ласкавий, нескорий на 
гнів, могомилостивий та вірний» (Вих. 34, 6). Проте вповні Бог Отець ви-
лив на нас свою милосердну любов у власному Сині, Ісусі Христі. Про це 
наш Спаситель навчав своїх учнів словами: «Бо так Бог полюбив світ, що 
Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а 
жив життям вічним» (Йо. 3, 16). Бути християнином – означає насамперед 
повірити в Боже милосердя щодо себе, повірити в Божу любов. Єванге-
лист Йоан дуже наголошує на цьому, ділиться з нами своєю вірою і каже: 
«Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог має до нас» (1 Йо. 4, 16).
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Особливим закликом цього Святого року є запрошення прийня-
ти кожному Боже милосердя. Воно подається нам у Церкві Духом Свя-
тим – Духом Божої любові. Особисто прийняти і пережити це милосердя 
можна у святому таїнстві сповіді, або примирення. На жаль, у багатьох 
частинах світу це таїнство майже забуте, про нього мало проповідують, 
а ще менше до нього приступають. Причин такого сумного стану речей 
багато, але на перше місце виходить дедалі менше знання і переживання 
Божої присутності та – як наслідок цього – втрата відчуття гріха. Тому 
нашим великим бажанням є: щоб вірні нашої Церкви в контексті Року 
Божого милосердя наново пізнали, оцінили і більше використовували 
Джерело милосердя, яке Господь відкрив нам, грішним людям, у таїнстві 
покаяння. Цей заклик скеровую до душпастирів, які мають обов’язок уді-
ляти вірним це таїнство. Із закликом прийняти Божу любов звертаюся 
особливо до тих охрещених осіб, які звуть себе християнами, однак рідко 
сповідаються і тому не мають живого доступу до Божого милосердя.

Особливим завданням кожного, хто переживатиме цей Святий рік, 
є ділитися Божим милосердям. Нашим гаслом цього Року будуть слова: 
«Милосердні, як Отець», що перегукуються із закликом Господа Ісуса до 
своїх учнів: «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк. 6, 36). 
Вони нагадують нам, що в дарі милосердя, яке ми самі отримуємо від Гос-
пода, водночас вкладений і заклик до милосердя, котрий маємо скеро-
вувати до наших ближніх. Бо в такий спосіб ми не тільки виявимо нашу 
вдячність Богові за Його милості щодо нас, а й об’явимо ближнім облич-
чя і присутність милостивого Бога в цьому світі, так часто позначеному 
людськими стражданнями, самотністю, страхом і безнадією. Українська 
Греко-Католицька Церква, незалежно від того, на якому континенті Зем-
ної кулі проживають її вірні, особливо відчуває в цей святий час болі і 
страждання мільйонів громадян України, спричинені несправедливою 
війною супроти нас. Тому нагод чинити милосердя сьогодні маємо до-
волі.

Закликаю всіх наших вірних пригадати собі вчення Церкви про 
конкретні діла милосердя щодо душі і щодо тіла ближнього та, проявив-
ши всю креативність любові та вразливість віри, особисто і з громадою 
втілювати їх у щоденному житті. Милосердя змиває наші гріхи, перемі-
нює наші серця і нас самих наближає до Бога через уподібнення до Нього. 
Наше милосердя нехай буде скероване передусім до найближчих – членів 
родини, сусідів, – аби двері кожного християнського дому, за словами 
папи Франциска, стали «дверима милосердя». Звернімо увагу і на пот-
ребуючих членів парафіяльної спільноти, яка є для нас Божою родиною: 
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у ній не повинно бути осіб, які почуваються забутими, покинутими та 
непоміченими у своїх нуждах. Але, оскільки любов не має меж, ділами 
милосердя маємо виходити назустріч усім убогим людям, не зважаючи 
на їхню національність, соціальний статус, віросповідання чи політич-
ні вподобання. Нехай усі, зустрівши нас, через наше щире зацікавлення, 
добре слово і дієву допомогу відчують присутність милосердного Отця.

Окремим нашим обов’язком цього Року є свідчити про Боже мило-
сердя. Свята віра каже нам бачити нагоду здійснювати наше євангельсь-
ке покликання: свідчити про великі діла Божого милосердя перед усім 
світом. Наші брати і сестри на рідних землях завжди пам’ятали про це 
покликання. Згадаймо хоча б те, як вони свідчили Христа перед мучи-
телями і неправедними суддями в лихоліття переслідувань. Тому й сьо-
годні – коли українські воїни і ті, що підтримують їх фізично й духовно, 
складають подиву гідне свідчення сили любові перед лицем зовнішнь-
ої агресії – усі наші вірні, в Україні і на поселеннях, покликані ставати 
невтомними благовісниками Божого милосердя, яке так явно і по-Божо-
му великодушно проявилося в історії нашої Церкви й рідного народу. 
Справді, досвід спасіння в часи переслідувань і сила Божої любові, яка 
донині оживляє і провадить наш народ, дані нам не лише задля нас самих, 
а і як знак надії для розгубленого і сповненого тривоги людства. Цей знак, 
яким є наша історія, говорить більше Божими, ніж людськими словами: 
«Ті, які звіряються на Господа, – подібні до гори Сіон, що не хитається, що 
пробуває вічно» (Пс. 125, 1) і «Я співатиму про Твою силу і веселитимусь 
уранці Твоїм милосердям; бо Ти став захистом для мене, прибіжищем у 
скрутну для мене днину. О моя сило! Тобі псалом співатиму, бо Ти, Боже, 
– мій захист. Мій Бог – моє милосердя!» (Пс. 59, 17–18). Тож не замов-
чуймо величних Божих діл, діл Господнього милосердя над нами, щоб усі 
народи, серед яких живемо, пізнали, що Він – наш Бог, наше спасіння, а 
пізнавши, наблизилися до Нього у своєму серці й у своїх ділах.

У цей Святий рік віддаймо себе і весь світ під Покров Богородиці – 
Матері милосердя. «Бог серед нього, воно не похитнеться» (Пс. 46, 6) – ці 
слова псалмоспівця знаходимо в соборі Святої Софії Премудрості Божої 
в місті Києві, де б’ється джерело нашої прабатьківської віри. Вони вира-
жають віковічну впевненість нашого народу в могутній Божій опіці над 
містом і країною завдяки неустанним молитвам нашої Небесної Заступ-
ниці – Нерушимої стіни, Київської Оранти.

Наш народ у різних куточках України та світу почитає Богороди-
цю та благає її допомоги в чудотворних іконах. Цього року з особливою 
любов’ю скеровуватимемо наші думки і паломницькі кроки до княжого 
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міста Ярослав, що неподалік від західного кордону України з Польщею, де 
на теренах Перемисько-Варшавської архиєпархії перебуває наша старо-
давня чудотворна ікона Богородиці «Двері милосердя». Господь у своєму 
Провидінні вибрав Пресвяту Діву як «двері», через які Він сам прийшов 
до людства у своєму єдинородному Сині, воплоченому силою і діянням 
Святого Духа.

Той же Дух нехай наповнить і наші серця Божою любов’ю і мило-
сердям. Нехай Він перемінить наше життя, зробивши нас знаком при-
сутності й діяння у світі милосердного Отця. Нехай нас цього Року су-
проводжують своєю опікою Пречиста Діва – Мати милосердя, й усі святі 
та праведники української землі – вірні свідки Божого милосердя і Божої 
любові!

Благословення Господнє на вас!

† СвятОСлАв

Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,

у день Святого священномученика Йосафата, архиєпископа Полоцького,
25 листопада 2015 року Божого
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ЩО тАке Святий 
ювілейний рік?

У другу річницю свого понтифікату, 13 березня 2015 року, під 
час покаянного богослужіння в базиліці Святого Петра у Ватикані, папа 
Франциск оголосив Надзвичайний святий рік. Цей Ювілей Милосердя 
розпочнеться відкриттям Святих Дверей базиліки Святого Петра 8 груд-
ня 2015 року та завершиться 20 листопада 2016 року, в урочистість Хрис-
та Царя Всесвіту. Офіційне та урочисте проголошення Святого року 
відбудеться шляхом зачитування перед Святими Дверима відповідної 
Папської булли. Цей урочистий акт було здійснено 12 квітня 2015 року, 
в Неділю Божого милосердя, свято, яке встановив святий Іван Павло ІІ і 
яке відзначаємо в неділю після Пасхи.

У біблійній традиції Ювілей – це святий рік, який випадає кожних 
50 років, а його мета – відновлення рівності всіх синів Ізраїля, надання 
нових можливостей сім’ям, які втратили майно і навіть свободу, через 
борги. В ювілейний рік багачі відпускали невільників та повертали їм 
землі, що були відібрані як застава.

Традицію проведення Святого року в Католицькій Церкві запо-
чаткував папа Боніфатій VIII у 1300 році. Церква надала єврейському 
ювілеєві духовне значення. Ювілей полягає у загальному прощенні, від-
пусті, доступному для всіх, у можливості відновити взаємини з Богом та 
ближнім. Так, Святий рік – це нагода для поглиблення віри та оновлення 
християнського свідчення.

Спочатку передбачали, що такий ювілей святкуватимуть кожних 
100 років. Але після 1475 року вирішено, що для того, аби кожне поколін-
ня мало змогу пережити Святий рік, він випадатиме кожних 25 років. 
Досі таких звичайних ювілейних років було 26, останній з яких – Великий 
Ювілей Двотисячоріччя, що його провів святий Іван Павло ІІ.

Крім того, римські архиєреї проголошували надзвичайні святі роки. 
Такими були Ювілеї Відкуплення 1933 та 1983 років, проголошені Пієм ХІ 
та святим Іваном Павлом ІІ з нагоди 1900-ї та 1950-ї річниць пасхальних 
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подій. Тепер же Надзвичайний святий рік оголосив папа Франциск, став-
лячи у центрі його уваги милосердного Бога, який запрошує всіх повер-
нутися до Нього.

Початком Ювілею є відчинення так званих Святих Дверей. Йдеться 
про двері, які є в кожній із чотирьох папських базилік Рима. Їх відчиня-
ють лише під час Святого року, в інший же час вони замуровані. Обряд 
відчинення цих дверей вказує на те, що під час Ювілею вірним доступний 
«надзвичайний шлях» до спасіння.

Джерело інформації: сайт Радіо Ватикану
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Франциск, Єпископ рима, слуга слуг Божих

БУллА  
«Misericordiae 

vultus» 
(«Обличчя милосердя»)

до всіх, хто читатиме цей лист.
Благодать вам, милосердя і мир!
Ісус Христос є обличчям милосердя Отця. На моє переконання, 

таємниця християнської віри знаходить у цьому висловлюванні свою 
суть. Вона стала живою, видимою й осягнула свою повноту в Ісусі з На-
зарета. Отець, «багатий милосердям» (Еф. 2, 4), коли об’явив Мойсеєві 
своє ім’я: «Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилос-
тивий і вірний» (Вих. 34, 6), – вчинив так, аби людина могла безперервно 
пізнавати Його божественну природу різними способами та в незліченні 
моменти історії. У «повноту часів» (пор. Гал. 4, 4), коли все було готове 
згідно з Його планом спасіння, Він зіслав свого Сина, народженого з Діви 
Марії, аби остаточно об’явити нам свою любов. Хто бачить Сина, той ба-
чить і Отця (пор. Йо. 14, 9). Ісус із Назарета своїми словами, жестами 
та всією своєю особою об’явив нам милосердя Бога.

Ми повинні невпинно споглядати цю таємницю милосердя. Вона 
для нас є джерелом радості, потіхи і миру. Вона – умова нашого спасін-
ня. Милосердя – ось слово, яке об’являє Пресвяту Тройцю. Милосер-
дя – це найвищий і остаточний акт, у якому Бог виходить нам назустріч. 
Милосердя – основоположний закон, що є в серці кожної людини, коли 
вона щирими очима дивиться на кожного свого брата, якого зустрічає на 
життєвому шляху. Милосердя – ось шлях, що єднає Бога з людиною, ос-
кільки відкриває серце на надію бути вічно любленим, попри обмеження 
через гріх.
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Існують моменти, які сильніше закликають нас вдивлятися в мило-
сердя, аби ми самі стали знаком діянь Отця. Саме через це я проголосив 
Надзвичайний ювілей милосердя як сповнений благодаті час для Церкви, 
щоби свідчення вірних стало ще сильнішим та дієвішим.

Святий рік буде розпочатий 8 грудня, у празник Непорочного Зачат-
тя Пресвятої Діви Марії. Літургійна урочистість цього свята показує, як 
Бог діє від самих початків нашої історії. Після гріхопадіння Адама і Єви 
Бог не захотів покинути людство й залишити його самотнім перед силами 
зла. Тому Він у своєму задумі побажав, аби Марія, свята й бездоганна в 
любові (пор. Еф. 1, 4), стала Матір’ю Відкупителя людини. На безмір гріха 
Бог відповідає повнотою прощення. Милосердя завжди буде більшим за 
будь-який гріх, і ніхто не може обмежити любов Бога, який прощає. Саме 
цього дня, в свято Непорочного Зачаття я з радістю відчиню Святі Двері. 
За такої нагоди вони стануть Брамою милосердя, і кожен, хто входить 
у неї, зможе пізнати любов Бога, який утішає, прощає і дає надію.

Наступної неділі, тобто у третю неділю Адвенту, буде відчинено 
Святі Двері в катедрі Рима, в базиліці св. Йоана на Латерані, а потім – у 
Папських базиліках. Також я постановляю, щоб саме у ці неділі в катедрі 
кожної помісної Церкви, а також у прокатедрах чи в інших храмах особ-
ливого значення було на весь рік відчинено таку Браму милосердя. Згідно 
з рішенням єпископа-ординарія, таку Браму можна буде відчинити та-
кож у санктуаріях, місцях, куди приходять багато паломників, які саме 
там часто пізнають благодать і знаходять шлях до навернення. Тож кожна 
помісна Церква буде безпосередньо залучена у переживання цього Свя-
того року як особливого моменту благодаті й духовної віднови. Так, і в 
Римі, й у всіх помісних Церквах святкуватимуть Ювілей як видимий знак 
єдності всієї Церкви.

Я обрав дату 8 грудня через її багатюще значення в сучасній історії 
Церкви. Святі Двері я відчиню у 50-ту річницю завершення ІІ Ватикансь-
кого Собору. Церква відчуває потребу живого спогаду про цю мить, ос-
кільки саме тоді розпочався новий виток її історії. Отці, згромаджені на 
Соборі, відчували потребу – сильну як істинний повів Святого Духа – го-
ворити про Бога до людей їхнього часу більш доступно. Після розвален-
ня мурів, які надто довго тримали Церкву в ув’язненні, немов в упривіле-
йованій цитаделі, настав час по-новому проголошувати Євангеліє. Це 
був початок нового етапу євангелізації, яка триває споконвічно. Це був 
початок нового завданння для всіх християн з більшим ентузіазмом і пе-
реконливістю свідчити про свою віру. Церква відчувала відповідальність 
за те, щоб бути у світі живим знаком любові Отця.
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У пам’яті зринають промовисті слова, які св. Йоан ХХІІІ промовив 
на відкритті Собору, вказуючи шлях, яким належить рухатися: «Сьо-
годні Наречена Христа воліє послуговуватися радше ліками милосердя, 
аніж суворістю. (…) Католицька Церква прагне бути матір’ю, що любить 
усіх, матір’ю ласкавою, терпеливою, повною милосердя й доброти щодо 
роз’єднаних синів, підносячи на цьому Вселенському Соборі світоч като-
лицької істини». У цьому ж руслі рухався і бл. Павло VI, який так висло-
вився на завершенні Собору: «Прагнемо передусім звернути увагу на те, 
що релігією нашого Собору була насамперед любов. (…) Біблійна історія 
про самарянина стала основою духовності Собору. (…) Струмінь любові 
й прославлення вилився з Собору на сучасний людський світ. Ми відки-
нули те, що насправді було помилковим, а це вимагало любові не менше, 
ніж правди. Замість гнітючих діагнозів – обнадійливі ліки; замість злово-
рожих віщувань, Собор передав нинішньому світові послання, сповнене 
довіри. Ми не тільки вшанували цінності сучасного світу, а й віддали їм 
честь, його зусилля підтримали, його прагненння очистили і поблаго-
словили. (…) І ще одну річ ми повинні зауважити: все це доктринальне 
багатство звернене в одному напрямі – служити людині, – людині в будь-
якому її становищі, у всякій хворобі та в кожній потребі».

Із почуттям вдячності за те, що Церква отримала, і з відповідаль-
ністю за завдання, яке на нас чекає, увійдімо в Святі Двері з повнотою 
уповання на те, що нас супроводжує міць Воскреслого Господа, який не-
устанно підтримує наше паломництво. Святий Дух, який керує кроками 
вірних, аби співпрацювали у ділі спасіння, звершеному Христом, нехай 
буде провідником і підтримкою Божого народу, допомагаючи йому спо-
глядати обличчя милосердя.

Ювілейний рік завершиться в літургійну урочистість Ісуса Христа, 
Царя Всесвіту, 20 листопада 2016 року. Цього дня, замикаючи Святі Двері, 
ми скеруємо свої думки із вдячністю та подякою до Пресвятої Тройці, за 
те, що вділила нам цей спільний час благодаті. Ввірмо Христові Госпо-
ду життя Церкви, усього людства й всесвіту, просячи вилити на нас своє 
милосердя, як вранішню росу, аби плідною стала історія, яку ми всі тво-
ритимемо у найближчому майбутньому. О, як же я прагну, щоб прийдеш-
ні роки були позначені милосердям, – щоб ми вийшли назустріч кожній 
людині, несучи доброту й ніжність Бога! До всіх – як віруючих, так і тих, 
хто далеко, – нехай кожен отримає бальзам милосердя як знак Божого 
Царства, що вже присутнє посеред нас.

«Для Бога характерне милосердя, і в цьому найчіткіше виражається 
Його всемогутність». Слова св. Томи Аквінського показують, що мило-



1�Булла «Misericordiae vultus» («Обличчя милосердя»)

сердя Бога є не ознакою слабкості, а проявом Його всемогутності. Тому-
то літургія в одній зі своїх найстарших форм наводить такі слова мо-
литви: «Боже, Ти через прощення й милість найповніше виявляєш свою 
всемогутність». Бог завжди буде в людській історії як Той, хто присутній, 
близький, провіденційний, святий і милосердний.

«Терпеливий і милосердний» – це подвійне визначення ми часто зус-
трічаємо у Старому Завіті як опис природи Бога. Його милосердність зна-
ходить своє підтвердження у найрізноманітніші моменти історії спасін-
ня, коли доброта Бога долає прагнення покарати і знищити. Зокрема 
псалми показують цю велич Божественного діяння: «Він прощає усі твої 
провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє твоє життя від ями, вінчає 
тебе ласкою та милосердям» (Пс. 103, 3–4). Ще один псалом виразніше пе-
релічує конкретні ознаки милосердя: «Господь визволяє в’язнів, Господь 
відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників 
любить. Господь захожих захищає, підтримує сироту й удову, – дорогу 
ж нечестивих відвертає» (Пс. 146, 7–9). І ще один вислів псалмоспівця: 
«Розбитих серцем Він ізціляє і перев’язує їх рани… Господь принижених 
підносить, а нечестивих понижує додолу» (Пс. 147, 3. 6). Отже, милосердя 
Бога не є якоюсь абстрактною ідеєю, воно – конкретний факт, завдяки 
якому Він об’являє свою батьківську і материнську любов, яка випливає 
із Його нутра і звертається до сина. Це воістину той випадок, коли мож-
на говорити про любов, що випливає з нутра. Вона походить із нутра як 
глибоке почуття, природне, акт ніжності та співчуття, відпущення і про-
щення.

«Бо Його милосердя навіки» (Пс. 136). Цей вислів є приспівом до 
кожного стиха псалма, що оповідає історію Божого об’явлення. У силі 
милосердя вся історія стародавнього люду сповнена глибокого спаситель-
ного сенсу. Милосердя робить так, що історія Бога й Ізраїля стає історією 
спасіння. Здається, що через це постійне повторювання – «бо Його ми-
лосердя навіки» – псалом ламає замкнене коло простору й часу, аби все 
вмістити у вічну таємницю любові. Це так, якби він хотів нам сказати, що 
Бог дивитиметься на людину не тільки в історії, а й у вічності, поглядом 
милосердного Отця. Це не випадковість, що люд Ізраїля запрагнув вне-
сти цей псалом – «Великий халлель», як його ще називають, – у найваж-
ливіші літургійні тексти.

Перед своїми страстями Ісус молився саме цим псалмом милосер-
дя. Про це свідчить євангелист Матей, пишучи, що, «відспівавши гімн» 
(Мт. 26, 30), Ісус разом з учнями пішов у бік Оливної гори. Тоді, коли Ісус 
уперше відправляв Євхаристію, Він символічно вмістив цей найвищий 
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акт Об’явлення у світлі милосердя. В тому самому руслі милосердя Ісус 
переживав своє страждання і смерть, розуміючи велику таємницю лю-
бові, що сповнилася на хресті. Усвідомлення, що сам Ісус молився цим 
псалмом, робить його для нас, християн, ще важливішим, і чинить так, 
що він має стати нашою молитвою прославлення: «Бо милосердя Його 
навіки».

З поглядом, утвердженим в Ісусі та на Його милосердному обличчі, 
ми можемо заглибитися в любов Пресвятої Тройці. Місією, яку Ісус от-
римав від Отця, було об’явлення таємниці Божої любові у всій її повноті. 
«Бог є Любов» (1 Йо. 4, 8. 16), – проголошує перший і єдиний раз на сторін-
ках Святого Письма євангелист Йоан. Ця любов уже тоді була можливою, 
очевидною, відчутною в усьому житті Ісуса. Його особа – ніщо інше як 
тільки любов. То любов, яка дає себе задарма. Стосунки Ісуса з тими, хто 
Його оточував, показують щось виняткове і неповторне. Знаки, які Він 
чинить насамперед щодо грішників, бідних, вигнаних, хворих і страж-
денних, характеризуються милосердям. Все в Ньому говорить про мило-
сердя. Немає в Ньому чогось, що було би позбавлене співчуття.

Ісус, бачачи натовпи людей, що йшли за Ним, бачачи, які вони були 
втомлені та виснажені, дезорієнтовані й позбавлені провідника, відчув 
у глибині серця сильне співчуття до них (див. Мт. 9, 36). Міццю саме 
цієї співчутливої любові Він зцілював хворих, яких до Нього приносили 
(див. Мт. 14, 14), а також кількома хлібами й рибами нагодував тисячі 
народу досита (див. Мт. 15, 37). Тим, що зворушувало Ісуса за різних об-
ставин, було не що інше як милосердя, завдяки якому Він читав серця 
своїх співрозмовників, даючи їм відповіді щодо їхніх істинних потреб. 
Так само, коли Ісус зустрів удову з Наїна, сина якої несли хоронити, – 
відчув велике співчуття через щемкий біль заплаканої матері й повернув 
їй сина, воскресивши його з мертвих (див. Лк. 7, 15). Після звільнення 
біснуватого в Геразинському краю Він довіряє йому таку місію: «Іди до 
свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змило-
сердивсь над тобою» (Мр. 5, 19). Також і покликання Матея вписується в 
цей контекст милосердя. Коли Ісус проходив повз митницю, Його погляд 
зустрівся з поглядом Матея. Це був погляд, повний милосердя, яке про-
щало гріхи цього чоловіка, а також, долаючи опір інших учнів, вибрало 
його, грішника й митаря, аби став одним із дванадцятьох. Преподобний 
Беда, коментуючи цю євангельську сцену, написав, що Ісус поглянув на 
Матея з «почуттям любові і вибрав його»: miserando atque eligendo. Ці 
слова завжди мене вражають, тому я вибрав їх своїм єпископським де-
візом.
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У притчах, присвячених милосердю, Ісус об’являє Божу природу як 
природу Отця, який ніколи не здається і ніколи не покладає рук, доки не 
зробить так, що завдяки співчуттю й милосердю зникне гріх і буде подо-
лана відкинутість. Ми знаємо ці притчі, а особливо три з них: про загуб-
лену вівцю, про загублену драхму та про марнотратного сина (див. Лк. 15, 
1–32). У цих притчах Бог завжди сповнений радості, насамперед коли 
прощає. В них ми знаходимо суть Євангелія і нашої віри, оскільки мило-
сердя показане як сила, що перемагає все, сповнює серце любов’ю і вті-
шає прощенням.

Натомість в іншій притчі отримуємо науку щодо нашого христи-
янського стилю життя. На запитання Петра, скільки разів потрібно про-
бачати, Ісус відповів: «Не кажу тобі: до сімох разів, але – до сімдесяти 
разів по сім» (Мт. 18, 22) і розповів притчу про немилосердного боржни-
ка. Коли цар вимагає від свого боржника повернути йому свій величез-
ний борг, той благає його навколішках – і цар прощає йому борг. Одразу 
ж, вийшовши, той боржник зустрічає іншого слугу, рівного собі, який був 
йому винен незрівнянно менше; і той слуга благає його навколішках про 
змилування – однак не отримує прощення і потрапляє у в’язницю. Щойно 
почувши про те, що сталося, цар вельми розгнівався, викликав немило-
сердного боржника до себе і сказав: «Чи не слід було й тобі змилосерди-
тись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою?» (Мт. 18, 
33). Ісус завершує цю притчу словами: «Отак і Отець мій Небесний буде 
чинити вам, якщо кожний з вас не простить братові своєму з  серця сво-
го» (Мт. 18, 35).

Ця притча містить глибоку мораль. Ісус стверджує, що милосер-
дя – це не тільки діяння Отця, а й що воно стає потрібним, аби зро-
зуміти, хто Його істинні сини. Отже, ми покликані жити милосердям, 
оскільки то нам було насамперед уділене милосердя. Прощення обрáз 
стає найбільш очевидним вираженням милосердної любові, а для нас, 
християн, воно є велінням, якого ми не можемо забувати. Яким же тяж-
ким не раз здається це прощення! Однак саме воно є знаряддям, яке 
було вкладене нам у руки, аби ми могли осягнути спокій серця. Поки-
нути жалі, злість, насильство і помсту – це умови, необхідні для того, 
щоби жити щасливо. Тому приймаємо заохочення Апостола: «Нехай 
сонце не заходить над вашим гнівом» (Еф. 4, 26). Слухаймо насамперед 
слова Христа, який представив милосердя як ідеал життя і як критерій 
достовірності нашої віри. «Блаженні милосердні, бо вони зазнають ми-
лосердя» (Мт. 5, 7). Це блаженство має стати для нас натхненням у цей 
Святий рік.
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Милосердя у Святому Письмі – це слово-ключ, яке вказує на діяння 
Бога щодо нас. Він не обмежується підтвердженням своєї любові, але ро-
бить її видимою і відчутною. Любов же не може бути тільки абстрактним 
словом. За самою своєю природою вона становить конкретне життя: це 
наші наміри, поведінка, наша позиція у щоденності. Милосердя Бога – 
це Його турбота про нас. Він почувається відповідальним, тобто прагне 
нашого блага і хоче бачити нас щасливими, сповненими радості й миру. 
Саме в цьому руслі повинна перебувати милосердна любов християн. 
Так, як любить Отець, так само повинні любити й сини. Як Він є мило-
сердний, так і ми покликані бути милосердними одні до одних.

Опорною балкою Церкви є милосердя. У її душпастирській діяль-
ності все має бути огорнене ласкавістю щодо вірних; також ніщо з її 
повчань та свідчень, спрямованих до світу, не може бути позбавлене ми-
лосердя. Істинність Церкви видно з того, як вона проявляє любов, ми-
лосердну та співчутливу. Церква «живе невичерпним прагненням давати 
милосердя». Можливо, ми надто довго забували вказувати цей шлях ми-
лосердя і жити ним. З одного боку, спокуса завжди опиратися виключ-
но на справедливість призвела до того, що ми забули: це тільки перший 
крок, хоч і обов’язковий і неминучий. Але Церква повинна стати вищою 
за це, аби осягнути мету вищу й значно важливішу. З іншого боку, ми з 
сумом спостерігаємо, як прощення у нашій культурі стає дедалі рідкісні-
шим явищем. У деяких випадках навіть здається, що зникає вже й саме 
слово «прощення». Однак без прощення наш шлях стає безплідним і без-
змістовним, наче життя минає у якійсь пустельній відлюдній місцевості. 
Для Церкви знову настав час прийняти на себе радісне проголошення 
прощення. Це час повернення до суті, – це час взяти на себе слабкості 
й труднощі наших братів. Прощення – це сила, яка повертає до нового 
життя й додає відваги, аби дивитися в майбутнє з надією.

Ми не можемо забути про велике вчення, яке св. Іван Павло ІІ пред-
ставив у своїй другій енцикліці «Dives in misericordia» («Бог багатий ми-
лосердям») і яке в тодішню епоху прийшло так несподівано і стількох зди-
вувало своєю темою. Особливо я б хотів послатися на два аспекти цього 
вчення. Насамперед, святий Папа наголосив, що у культурі наших днів 
забули про милосердя: «Виглядає, ніби сучасна духовість, може більш, 
як духовість людини в минулому, протиставляється Богові милосердя і, 
власне кажучи, намагається усунути з життя і забрати з людського серця 
саму ж ідею милосердя. Виглядає, ніби слово й поняття милосердя вво-
дить людину в заклопотання, що, завдяки величезному розвиткові науки 
й техніки, ще незнаної досі в історії, стала паном, і підкорила собі й ово-
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лоділа землею. Виглядає, ніби таке оволодіння землею, іноді однобічно і 
поверхнево зрозуміле, не залишає місця для милосердя. (…) Власне тому 
в нинішньому становищі Церкви у світі багато людей і багато середовищ, 
ведених живим почуттям віри, сказати б, майже відрухово звертаються 
до Божого милосердя». 

Ба більше, св. Іван Павло ІІ так мотивував пильну потребу прого-
лошення і свідчення милосердя у сучасному світі: «[воно продиктоване] 
любов’ю до людини й усього, що людське, і що у відчуттях так багатьох 
наших сучасників наражене на велику небезпеку. Та сама таємниця Хрис-
та (…) велить водночас проголошувати милосердя як милосердну любов 
Бога, об’явлену в таємниці Христа. І велить до цього милосердя поклика-
тися, прикликати його на нашому тяжкому й переламному етапі історії 
Церкви та світу…» Це вчення св. Івана Павла ІІ сьогодні ще більше ак-
туальне і заслуговує на те, щоб за нього заново взятися цього Святого 
року. Приймімо ж заново його слова: «Церква живе своїм автентичним 
життям, коли сповідує і проголошує милосердя – найпрекраснішу рису 
Творця й Відкупителя – і коли наближає до джерела Божого милосердя 
людей, для яких вона є прихистком і служителем».

Церква покликана проголошувати милосердя Бога, який є живим 
серцем Євангелія, аби таким чином проникнути в серце й думки кож-
ної людини. Наречена Христова уподібнює свою діяльність до поведін-
ки Сина Божого, який до усіх виходив назустріч, не ігноруючи нікого. В 
наш час, коли Церква залучена в нову євангелізацію, виникла необхід-
ність представити тему милосердя з новим ентузіазмом і з відновленою 
душпастирською діяльністю. Церква повинна жити цим милосердям, по-
винна свідчити про нього від першої особи, – це ключовий момент для 
неї і для істинності її проповідування. Мова Церкви та її жести мають 
висвітлювати милосердя так, аби потрапити в глибину людських сердець 
і підштовхнути людей відшукати шлях повернення до Отця.

Перша істина Церкви – це любов Христа. І цією любов’ю, яка прояв-
ляється у прощенні й відданні себе самої, Церква робить себе служницею 
та посередником для людей. Відповідно, де присутня Церква, там має та-
кож проявитися милосердя Отця. У наших парафіях, у наших спільнотах, 
рухах – будь-де, де є християни, – кожен повинен знайти оазис милосердя.

Хочемо жити цим Ювілейним роком у світлі Господнього слова: ми-
лосердні, як Отець. Євангелист нагадує вчення Ісуса, який каже: «Будьте 
милосердні, як Отець ваш милосердний» (Лк. 6, 36). Це життєва програ-
ма, вона важка, але водночас багата на радість і мир. Наказ Ісуса звер-
нений до тих, хто слухає Його голос (пор. Лк. 6, 27). Аби бути здатними 
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до милосердя, ми повинні насамперед налаштуватися на слухання сло-
ва Божого. Це означає повторне відкриття цінності тиші, в якій можна 
медитувати над зверненим до нас словом. Тоді буде можливою контем-
пляція [молитовне споглядання] Божого милосердя і прийняття його як 
власного стилю життя.

Паломництво – це особливий знак Святого року, оскільки воно є 
іконою шляху, який кожна людина долає за час свого існування. Жит-
тя – це паломництво, а людська істота – прочанин, який долає шлях аж до 
досягнення омріяної мети. Також аби дістатися до Святих Дверей у Римі 
чи в іншому місці, ми змушені будемо вирушити у паломництво, кожен 
мірою власних сил. Воно стане знаком того, що й милосердя – це мета, 
яку ми маємо осягнути і яка вимагає дієвої участі й жертовності. Тому не-
хай паломництво стане заохотою до навернення: входячи у Святі Двері, 
дозвольмо Божому милосердю охопити нас і даймо дієву відповідь, аби й 
ми самі були милосердні до інших, як Отець милосердний до нас.

Господь Ісус показує нам етапи паломництва, завдяки яким ми мо-
жемо осягнути цю мету: «Не судіть, і не будете суджені; не засуджуйте, 
й не будете засуджені; простіть, і вам проститься. Дайте, то й вам дасть-
ся: міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо 
мірою ви міряєте, такою й вам відміряють» (Лк. 6, 37–38). Він просить на-
самперед не судити й не засуджувати. Якщо не хочеш, щоб тебе засудив 
Бог, не ставай суддею свого брата. Люди зі своїм засудженням часто засе-
реджуються на тому, що зовнішнє, тоді як Бог дивиться на те, що всере-
дині. Яке ж зло чинять слова, викликані ревнощами і заздрістю! Говори-
ти зле про брата поза очі – означає представляти його в поганому світлі, 
шкодити його репутації та полишати його на ласку й неласку пліток. Не 
судити й не засуджувати – означає позитивно підходити до справи, уміти 
помітити добро, яке є в кожній людині, й не дозволити, аби вона страж-
дала через нашу оцінку й наше зарозуміле всезнайство. Але й цього ще не 
досить для вираження милосердя. Ісус закликає також прощати й давати. 
Ми маємо бути знаряддям милосердя, оскільки першими отримали його 
від Бога. Ми повинні бути щедрими до всіх, знаючи, що також і Бог вели-
кодушно уділяє нам свою доброту.

Милосердні, як Отець, – це мотто Святого року. Милосердя є до-
казом того, як Бог любить. Він дає все своє завжди задарма, нічого не 
просячи взамін. Приходить до нас із допомогою, коли ми Його взиває-
мо. Прекрасно, що щоденна молитва Церкви розпочинається словами: 
«Боже, прийди мені на допомогу. Поспіши, Господи, на мій порятунок» 
(пор. Пс. 70, 2). Допомога, якої просимо, вже є першим кроком Божого 
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милосердя, зробленим у наш бік. Він приходить, аби визволити нас від 
слабкостей, у яких ми живемо. Його допомога робить так, що ми стаємо 
спроможні помітити Його присутність та відчути Його близькість. День 
за днем, діткнуті Його співчуттям, також і ми можемо бути співчутливи-
ми до всіх.

Цього Святого року ми ми маємо нагоду відкрити свої серця до 
всіх, хто живе у найбільш безнадійних життєвих обставинах, які світ так 
часто створює найбільш драматичним чином. Скільки ж непевності й 
страждання у нинішньому світі! Скільки ж ран на тілі багатьох, які вже 
не мають більше голосу, бо їхній крик ослаб і згас через байдужість бага-
тих народів. У цей Ювілей Церква є ще сильніше покликана лікувати ці 
рани, обмивати їх оливою потішення, перев’язувати милосердям і ліку-
вати їх солідарністю й належною увагою. Не впадаймо в байдужість, яка 
принижує, у звичку, яка присипляє дух і не дає змоги відкрити новизну, 
в цинізм, який нищить. Розплющмо очі на світову біду, на рани стількох 
братів і сестер, позбавлених гідності. Нехай їхнє волання про допомогу 
провокує нас. Потиснімо їм руки, притягнімо їх до себе, аби вони відчули 
тепло нашої присутності, приязні й братерства. Нехай їхній крик стане 
нашим, щоб ми разом зламали бар’єр байдужості, яка часто владно ца-
рює, аби приховати лицемірство та егоїзм.

Моє гаряче побажання – щоб християни продумали за час Ювілей-
ного року учинки милосердя щодо тіла і щодо душі. Нехай це пробудить 
наше сумління, часто приспане перед драмою убогості, а також дасть нам 
змогу глибше увійти в серце Євангелія, де вбогі – привілейовані для Бо-
жого милосердя. Проповідь Ісуса представляє ці вчинки милосердя, аби 
ми могли пізнати, чи живемо як Його учні, чи ні. Відкриймо наново вчин-
ки милосердя для тіла: нагодувати голодних, напоїти спраглих, одягнути 
нагих, подорожніх у дім прийняти, в’язнів утішати, хворих відвідувати, 
померлих ховати. І не забуваймо про вчинки милосердя для душі: у сум-
нівах давати добру пораду, невмілих навчати, грішних напоумлювати, 
пригнічених утішати, кривди терпеливо зносити, образи охоче прощати, 
молитися за живих і померлих.

Ми не можемо втекти від слів Господа, бо ж на їх підставі будемо су-
джені: чи дали їсти тому, хто голодний, чи дали напитися тому, хто спра-
глий, чи прийняли подорожнього в дім і чи вдягнули нагого, чи мали час, 
аби побути з хворим і в’язнем (пор. Мт. 25, 31–45). Також нас спитають, 
чи ми допомогли вийти з сумнівів, які навівають людині страх і стають 
джерелом самотності; чи були ми здатні подолати неосвіченість, у якій 
живуть мільйони людей, а насамперед діти, позбавлені необхідної допо-
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моги, аби вийти з бідності; чи були ми близько біля того, хто самотній і 
пригнічений; чи прощали тому, хто нас образив, і чи відкинули кожну 
форму образ і ненависті, яка провадить до насильства; чи були ми терпе-
ливі, як Бог, який дуже терпеливий щодо нас; і, зрештою, чи ми ввіряли 
Господові в молитві наших братів і сестер. У кожному з цих «найменших» 
присутній сам Христос. Його тіло стає знову видимим як замучене, зра-
нене, бичоване, зголодніле, гнане… аби ми могли його розпізнати, торк-
нутися й турботливо допомогти. Не забуваймо про слова св. Йоана від 
Хреста: «Надвечір тебе судитимуть з любові».

У Євангелії від Луки знаходимо ще один важливий аспект пережи-
вання Ювілею з вірою. Євангелист оповідає, що у шабат Ісус повернув-
ся в Назарет і за своїм звичаєм подався в синагогу. Там Його попросили 
прочитати уривок зі Святого Письма та прокоментувати його. Ісус зачи-
тав уривок із Книги пророка Ісаї, де було написано: «Дух Господа Бога на 
мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість 
убогим, лікувати сокрушених серцем, проголосити невольникам свобо-
ду, ув’язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління» 
(Іс. 61, 1–2а). «Рік благовоління» – рік милосердя: саме це заповів нам Гос-
подь, і цим прагнемо жити. Цей Святий рік несе з собою багатство місії 
Ісуса, яке відлунює в словах Пророка: занести слово і жест потіхи бід-
ним, оголосити свободу тим, хто став в’язнем нових форм невільництва 
сучасного суспільства, повернути гідність тим, хто був її позбавлений. 
Провіщення Ісуса стає знову видимим у відповідях віри, які християни 
повинні давати через особисте свідчення. Нехай нас супроводжують 
слова апостола: «Хто чинить діла милосердя, нехай чинить це з радістю» 
(Рим. 12, 8).

Закликаю вас пережити час Великого посту в Ювілейний рік ще ін-
тенсивніше – як суттєвий момент в урочистому служінні та переживанні 
милосердя Бога. Скільки ж сторінок Святого Письма можна промедиту-
вати під час великопосних тижнів, аби наново відкрити милосердне об-
личчя Отця! Ми можемо висловитися словами пророка Міхея: «Хто Бог, 
як ти, що провину прощаєш і даруєш переступи останкові твого спад-
коємства? Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він 
знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у 
глибінь моря всі гріхи їхні» (Міх. 7, 18–19).

У цей час молитви, посту й учинків любові роздумаймо більш кон-
кретно над сторінками Книги пророка Ісаї: «Ось піст, який я люблю: кай-
дани несправедливості розбити, пута кормиги розв’язати, пригноблених 
на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поді-
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литися, увести до хати бідних, побачивши голого, вдягнути його, від бра-
та твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно 
твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава – слідом 
за тобою. Тоді візвеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і він скаже: Ось я! 
Коли ти викинеш із-посеред себе утиск, перестанеш погрожувати паль-
цем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш 
пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов 
південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, 
зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, 
води якого не висихають» (Іс. 58, 6–11).

Потрібно поширити по дієцезіях ініціативу «24 години для Госпо-
да», яку ми переживатимемо у п’ятницю і суботу перед IV неділею Вели-
кого посту. Багато людей повертаються до таїнства примирення, а серед 
них чимало людей молодих, які в цьому досвіді часто знаходять шлях на-
вернення до Господа, аби жити миттю інтенсивної молитви і надати сенсу 
власному життю. Ми впевнено заново ставимо у центр таїнство прими-
рення, оскільки воно дає нам змогу торкнутися величі милосердя. Для 
кожного каянника це буде джерелом істинного внутрішнього миру.

Я ніколи не втомлюся повторювати сповідникам, аби стали справж-
нім знаком милосердя Отця. Бути сповідником – це не імпровізація. 
Сповідниками ми стаємо насамперед тоді, коли спершу самі як грішни-
ки шукаємо прощення. Ніколи не забуваймо, що бути сповідником – оз-
начає мати частку в місії самого Ісуса і бути конкретним знаком непе-
рервності Божої любові, яка прощає і спасає. Кожен із нас отримав дар 
Святого Духа для прощення гріхів, і ми за це відповідаємо. Ніхто із нас 
не є господарем таїнства – а тільки вірним слугою Божого прощення. 
Кожний сповідник повинен приймати вірних, як батько з притчі про 
марнотратного сина: це батько, який вибігає назустріч синові, попри те, 
що той розтринькав його майно. Сповідники покликані обійняти сокру-
шеного сина, який повертається додому, і виразити радість від того, що 
син знайшовся. Нехай сповідників також не втомлює необхідність вийти 
до іншого сина, який залишився назовні й нездатний радіти; вийти, аби 
пояснити йому, що його гострий осуд – несправедливий і не має сенсу пе-
ред лицем Отцівського милосердя, яке не знає меж. Нехай сповідники не 
ставлять непотрібних запитань, а нехай, як батько з притчі, перервуть за-
здалегідь підготовлене зізнання блудного сина, – нехай зуміють відчути в 
серці кожного каянника заклик до допомоги та прохання про прощення. 
Сповідники покликані завжди і всюди, у будь-якій ситуації і незважаючи 
ні на що бути знаком примату милосердя.
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Під час Великого посту в цей Святий рік я маю намір вислати місіо-
нерів милосердя. Вони будуть знаком материнської турботи Церкви про 
Божий люд, аби він увійшов у глибину багатства цієї таємниці, яка є фун-
даментальною для нашої віри. Це будуть священики, яким я вділю владу 
прощати гріхи, відпускати які може лише Апостольський Престол, аби 
підкреслити велич їхнього послання. Вони будуть насамперед живим 
знаком того, як Отець пригортає тих, хто шукає Його прощення. Вони 
будуть місіонерами милосердя, оскільки творитимуть разом з усіма зу-
стріч, повну людяності, джерело звільнення, багате на відповідальність 
за подолання труднощів та вступ у нове життя, отримане у святому хре-
щенні. У їхній місії їх попровадитимуть слова апостола: «Бо Бог замкнув 
усіх у непослух, щоб усіх помилувати» (Рим. 11, 32). Адже всі без винятку 
покликані прийняти цей заклик милосердя. Нехай місіонери живуть цим 
закликом, знаючи, що можуть затримати свій погляд на Ісусі, «милосерд-
ному і вірному первосвященикові» (пор. Євр. 2, 17).

Прошу співбратів Єпископів запросити і прийняти цих місіонерів, 
аби вони були насамперед переконливими проповідниками милосердя. 
Нехай по єпархіях будуть організовані «народні місії», щоби ці місіонери 
стали вісниками радості й прощення. Запрошуйте їх звершувати таїнство 
примирення для люду, щоби час благодаті, дарований у цьому Ювілейно-
му році, дав змогу багатьом блудним синам віднайти шлях до отцівського 
дому. Пастирі, насамперед у цей інтенсивний час Великого посту, нехай 
з турботою заохочують вірних повернутися «до престолу благодаті, щоб 
отримати милість і знайди благодать» (Євр. 4, 16).

Нехай слово прощення проникне до кожного, а заклик пережити 
милосердя нехай нікого не залишить байдужим. Своє запрошення на-
вернутися я з особливою ревністю скеровую до тих, хто перебуває да-
леко від Божої благодаті з огляду на свій спосіб життя. Зокрема, маю на 
увазі тих чоловіків і жінок, які належать до будь-якого роду злочинних 
угрупувань. Заради вашого блага прошу вас змінити життя. Прошу вас 
в ім’я Сина Божого, який хоч і боровся з гріхом, та ніколи не відкинув 
грішника. Не впадайте у страшну пастку, думаючи, що життя залежить 
від грошей і що перед ними все втрачає свою цінність та гідність. Це лиш 
ілюзія. Ми не заберемо грошей із собою по смерті. Гроші не дадуть нам 
справжньої радості. Насильство заради здобуття грошей, з яких крапає 
кров, не зробить людину ані сильною, ані безсмертною. Рано чи пізно всі 
постануть перед судом Божим, і ніхто не зможе його уникнути.

Нехай цей заклик почують і люди, які підтримують корупцію чи 
беруть у ній участь. Це гнійна рана суспільства – тяжкий гріх, що волає 
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до неба, оскільки вціляє в самі основи особистого та суспільного жит-
тя. Корупція відбирає надію на майбутнє, оскільки у своїй нещадності й 
жадобі нищить задуми слабких і розчавлює найбідніших. Корупція – це 
зло, яке вкорінюється у буденних жестах, аби потім розростися в публіч-
ні скандали. Корупція – це вперте перебування в гріху, яке прагне замі-
нити Бога на ілюзію грошей як форми влади. Це діло тьми, підживлюване 
підозріливістю й інтригами. Св. Григорій Великий стверджував, що ніхто 
не застрахований від цієї спокуси. Аби усунути її з особистого на суспіль-
ного життя, необхідні розсудливість, вірність, прозорість у поєднанні з 
відвагою засудити будь-які порушеннн. Якщо відкрито не боротися з ко-
рупцією, то рано чи пізно кожен стане її спільником, і вона зруйнує наше 
життя.

Власне зараз – найвлучніший час змінити життя! Це час дозволити 
торкнутися свого серця. Перед лицем зла, навіть тяжких злочинів, настає 
мить вислухати плач людей невинних, у яких вкрали майно, гідність, по-
чуття, саме життя. Залишатися на шляху зла – це шлях обману й суму. Іс-
тинне життя – принципово інакше. Бог не втомлюється, тримаючи руку 
простягненою. Він завжди готовий вислухати, і я також готовий, як і мої 
брати єпископи та священики. Досить лише прийняти запрошення на-
вернутися й підкоритися справедливості, коли Церква пропонує мило-
сердя.

У цьому контексті варто описати відношення між справедливістю 
й милосердям. Це не два протилежних аспекти, а два виміри однієї дій-
сності, яка розвивається поступово, аж до осягнення своєї вершини у 
повноті любові. Справедливість – основоположна концепція для грома-
дянського суспільства, оскільки вона природно стосується юридичного 
порядку, через який звершується закон. Справедливість – це також необ-
хідність дати кожному те, що йому належить. Біблія багато разів згадує 
справедливість Божу і Бога як Суддю. В біблійному розумінні, справед-
ливість – це інтегральне збереження Закону і позиція кожного доброго 
ізраїльтянина, згідна з Божими заповідями. Однак таке бачення неодно-
разово призводило до легалізму, заступаючи первісний сенс справедли-
вості і затемнюючи її глибоку цінність. Аби подолати цю легалістичну 
перспективу, слід пам’ятати, що Святе Письмо розуміє справедливість як 
повне підкорення волі Божій.

Зі свого боку, Ісус частіше говорить про важливість віри, ніж про до-
тримання Закону. Саме так ми повинні розуміти Його слова, коли, пере-
буваючи за столом із Матеєм та іншими митарями й грішниками, Він про-
мовляє до фарисеїв, які точили з Ним суперечку: «Ідіть, отже, і навчіться, 
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що значить: Я милосердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати не 
праведних [справедливих], а грішних» (Мр. 9, 13). Перед таким баченням 
справедливості, яке є нічим іншим, як звичайним дотриманням Закону, 
що ділить людей на праведних і грішних, – Ісус хоче показати великий дар 
милосердя, яке шукає грішників, аби запропонувати їм прощення і спасін-
ня. Звідси стає зрозуміло, чому через таке бачення, що звільняє і стає дже-
релом віднови, фарисеї та вчені у Писанні відкинули Ісуса. Вони-бо, аби 
бути вірними Закону, клали тягарі на плечі простих людей, при цьому зво-
дячи на ніщо милосердя Отця. Заклик зберігати Закон не може відводити 
увагу від речей необхідних, які стосуються гідності людей.

Заклик Ісуса стосується тексту пророка Осії: «Я бажаю милості, а 
не [кривавої] жертви» (6, 6) – і він вельми значущий у цьому контексті. 
Ісус підтверджує, що віднині правилом життя Його учнів буде примат 
милосердя, як Він сам про це свідчить, розділяючи трапезу з грішника-
ми. Милосердя ще раз об’явлене як основоположний вимір місії Ісуса. Це 
справжній виклик для Його співрозмовників, які зупиняються лише на 
формальному аспекті Закону. Ісус натомість виходить поза Закон; Його 
ділення з тими, кого Закон вважав грішниками, дає змогу зрозуміти, куди 
доходить Його милосердя.

Також і апостол Павло пройшов подібний шлях. Перш ніж він зус-
трів Ісуса по дорозі до Дамаска, його життя було повністю присвячене 
осягненню справедливості за Законом (пор. Флп. 3, 6). Навернення, звер-
шене Христом, привело Павла до повної переміни, аж до тієї міри, що 
в Посланні до галатів він написав: «Ми увірували в Христа Ісуса, щоб 
оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами Закону» (Гал. 2, 16). Його 
розуміння справедливості змінилося радикально. Павло тепер на перше 
місце ставить віру, а не Закон. То не дотримання Закону спасає, а віра в 
Ісуса Христа, який своїми Страстями і Воскресенням несе спасіння і ми-
лосердя, яке виправдовує. Справедливість Бога стає тепер звільненням 
для тих, хто пригнічений неволею гріха та всіх його наслідків. Справед-
ливість Божа – це Його прощення (пор. Пс. 51, 11–16).

Милосердя не суперечить справедливості, а виражає поведінку Бога 
щодо грішника, якому Він пропонує чергову можливість виразити сокру-
шення, навернутися й увірувати. Досвід пророка Осії допомагає нам зро-
зуміти, як милосердя перевищує справедливість. Епоха, в яку жив цей 
пророк, – одна з найбільш драматичних в історії Вибраного народу. Царс-
тво близьке до знищення; народ не вірний Завітові, віддалився від Бога 
і втратив віру батьків. За людською логікою, слушно було би, якби Бог 
задумав відкинути невірний люд: той-бо не дотримав укладеного союзу, 
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а отже, заслуговує на відповідне покарання, тобто на вигнання. Це під-
тверджують слова пророка: «Повернуться в Єгипет, і Ашшур царем їхнім 
буде – за те, що не хотіли повернутися до мене» (Ос. 11, 5). Однак піс-
ля цієї реакції, яка покликається на справедливість, пророк радикально 
змінює риторику й об’являє істинне обличчя Бога: «І як мені залишити 
тебе, Ефраїме? Як мені видати тебе на поталу, Ізраїлю? Як мені вчинити 
з тобою те, що в Адмі? Вчинити з тобою те, що з Цевоїмом? Серце моє в 
мені обернулося, зворушився весь жаль мій. Не виконаю палаючого гніву 
мого, не буду нищити більш Ефраїма, бо я – Бог, не людина; Святий посе-
ред тебе, я не вломлюся в місто (варіант перекладу: Я не йду, щоб нищи-
ти. – Прим. пер.)» (Ос. 11, 8–9). Святий Августин, ніби коментуючи слова 
пророка, каже: «Богові легше стримати гнів, аніж милосердя». Саме так. 
Гнів Бога триває тільки мить, тоді як Його милосердя триває повіки.

Якби Бог зупинився на справедливості, Він перестав би бути Богом 
і став би, як усі люди, які посилаються на повагу до Закону. Самої по собі 
справедливості замало, а досвід показує, що одна лише справедливість 
несе з собою ризик нищення.

Саме через це Бог виходить за рамки справедливості – своїм ми-
лосердям і прощенням. Це не означає применшення справедливості 
або ж учинення її непотрібною; зовсім навпаки. Той, хто помиляється, 
буде змушений розплатитися. Але це не кінець, а початок навернення, 
оскільки грішник пізнає ніжність прощення. Бог не відкидає справед-
ливості. Він її використовує і реалізовує у ще більшій події, в якій люди-
на пізнає любов, яка становить фундамент істинної справедливості. Ми 
маємо присвятити багато уваги тому, що пише Павло, аби не впасти в 
ту саму помилку, за яку апостол дорікав тодішнім юдеям: «Не розумію-
чи Божої справедливості й шукаючи установити свою власну, вони не 
покорилися справедливості Божій. Бо мета Закону – Христос, на оправ-
дання кожного, хто вірує» (Гал. 10, 3–4). Ця Божа справедливість – то 
милосердя, вділене усім як благодать на підставі смерті й воскресіння 
Ісуса Христа. Тому хрест Христа – це справедливість Божа над нами 
всіма і над світом, оскільки він пропонує нам упевненість в любові та 
новому житті.

Ювілей також передбачає відпуст. У Святий рік Божого милосердя 
відпуст набирає особливого значення. Прощення Богом наших гріхів не 
має меж. У смерті й воскресінні Ісуса Христа Бог робить видимою свою 
любов, яка провадить аж до знищення людського гріха. Примирення з 
Богом стає можливим завдяки Пасхальній тайні й через посередництво 
Церкви. Тобто Бог завжди готовий до прощення й ніколи не втомлюєть-
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ся, пропонуючи його щоразу по-новому й неочікувано. Натомість ми всі 
зазнаємо гріха. Ми знаємо, що покликані до досконалості (пор. Мт. 5, 48), 
але водночас відчуваємо сильний тягар гріха. Коли ми відчуваємо міць 
благодаті, що нас перемінює, ми водночас зазнаємо й силу гріха, яка не-
абияк впливає на нас. Попри те, що ми отримали прощення, гріхи зали-
шають сліди у нашому житті – це т. зв. наслідки гріхів. У таїнстві прими-
рення Бог прощає гріхи й забуває їх; однак негативний їхній слід у нашій 
поведінці та в наших думках відразу не зникає. Та Боже милосердя силь-
ніше й за цей слід. Воно стає відпустом Отця, який через Церкву – Наре-
чену Христа – торкається грішника, якому вже уділив прощення, і звіль-
няє його від решти наслідків гріха, уможливлюючи каянику радше діяння 
з любові і зростання в любові, ніж нове потрапляння у гріх.

Церква живе сопричастям святих. У Євхаристії це сопричастя, яке є 
даром Бога, актуалізується як духовна єдність, що єднає нас, віруючих, зі 
святими і блаженними, кількість яких неможливо порахувати (пор. Од. 7, 
4). Їхня святість приходить на допомогу нашій слабкості, й таким чином 
Матір-Церква спроможна своєю молитвою і своїм життям вийти назу-
стріч слабкості одних у святості інших. Тому жити відпустом Святого 
року – означає наближатися до милосердя Отця з упевненістю, що Його 
прощення поширюється на все життя віруючої людини. Відпуст – це 
досвід святості Церкви, яка черпає з благ Христового відкуплення, аби 
прощення поширилося на всі наслідки гріха, аби любов Бога торкнулася 
всього. Тож проживімо цей Ювілейний рік активно, молячи Отця про-
стити гріхи та уділити нам свій милосердний відпуст.

Милосердя має цінність, яка перевищує межі Церкви. Воно дає нам 
змогу увійти в стосунки з юдаїзмом та ісламом, які вважають милосердя 
одним із найбільш суттєвих атрибутів Бога. Ізраїль перший отримав це 
об’явлення, що триває в історії як початок невимірного багатства, запро-
понованого людству. Як ми вже зазначили, сторінки Старого Завіту наси-
чені милосердям, оскільки розповідають про те, що Господь звершив для 
свого люду в найважчі моменти його історії. Іслам, зі свого боку, серед 
імен, приписаних Творцеві, особливо використовує два слова: Милосер-
дний і Милостивий. Цей заклик часто є на вустах вірних мусульман, які 
відчувають близькість і підтримку милосердя у своїх щоденних слабкос-
тях. Вони також вірять, що ніхто не може обмежити милосердя Божого, 
бо його брами завжди залишаються відчиненими.

Нехай цей Ювілейний рік, прожитий у милосерді, уможливить 
зустріч із цими релігіями та з іншими шляхетними релігійними тради-
ціями; нехай він зробить нас відкритішими до діалогу, аби ліпше одне 
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одного пізнати і зрозуміти; нехай видалить усяку форму замкненості й 
гордування і нехай відкине всякий вид насильства і дискримінації.

Тепер моя думка прямує до Матері милосердя. Солодкість Її погля-
ду нехай супроводжує нас у цей Святий рік, аби ми всі зуміли відкрити 
для себе радість від ласкавості Бога. Ніхто так, як Марія, не пізнав гли-
бини таємниці Бога, який став людиною. Все в Її житті було сформоване 
милосердям, що стало тілом. Мати Розп’ятого і Воскреслого увійшла в 
санктуарій Божого милосердя, оскільки Вона внутрішньо брала участь у 
таємниці Його любові.

Вибрана на Матір Божого Сина, Марія від початку була підготовлена 
любов’ю Отця для того, щоби стати Ковчегом Завіту поміж Богом і людь-
ми. Вона зберегла у своєму серці Боже милосердя у досконалій синтонії зі 
своїм Сином, Ісусом. Її пісня прослави на порозі дому св. Єлизавети була 
присвячена милосердю, яке триває «з покоління в покоління» (Лк. 1, 50). 
Також і нас стосувалися ці пророчі слова Діви Марії. Нехай це буде для 
нас потіхою та опорою, коли ми переступатимемо пороги Святих Дверей, 
аби пізнати плоди Божого милосердя.

Під хрестом Марія разом із Йоаном, учнем любові, стала свідком 
слів прощення, які пролунали з вуст Ісуса. Найвищий акт прощення 
щодо того, хто Його розіп’яв, показує нам, як далеко може сягати Боже 
милосердя. Марія підтвердила, що милосердя Сина Божого не знає меж і 
дістається всіх без винятку. Ми звертаємося до Неї словами стародавньої, 
а водночас завжди нової молитви, що починається словами «Salve Regina» 
(«Вітай, Царице»), просячи, аби Вона ніколи не переставала звертати на 
нас свої милосердні очі і вчинила нас гідними споглядати обличчя мило-
сердя Її Сина Ісуса.

Наша молитва охоплює також численних святих і блаженних, які 
зробили милосердя своєю життєвою місією.

Особливим чином я скеровую свою думку до великої апостолки ми-
лосердя, св. Фаустини Ковальської. Та, яка була покликала увійти в гли-
бину Божого милосердя, нехай заступається за нас і випросить для нас 
благодать жити й завжди ходити у світлі Божого прощення та в непоруш-
ному упованні на Його любов.

Святий надзвичайний рік проголошений для того, аби на щодень 
жити милосердям, яке Отець віддавна простирає над нами. У цей Ювілей 
дозвольмо Богові здивувати нас. Він ніколи не перестає відчиняти двері 
свого серця і повторювати, що любить нас і що хоче ділити з нами своє 
життя. Церква дуже сильно відчуває нагальну потребу проголошувати 
милосердя Бога. Життя Церкви є істинним і достовірним, тільки коли 
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вона стає переконливим посланцем милосердя. Церква знає, що її най-
перше завдання, і насамперед у такі моменти, як нинішній, сповнений 
великої надії та величезних небезпек, – це впровадження всіх у велику 
таємницю милосердя Бога і споглядання обличчя Христа. Церква сама 
першою покликана стати вірним свідком милосердя, визнаючи його і жи-
вучи ним як центром об’явлення Ісуса Христа. Із серця Пресвятої Тройці, 
з незвіданих глибин Божої тайни, б’є і безперервно плине велика ріка ми-
лосердя. Це джерело ніколи не може вичерпатися, незважаючи на те, як 
багато людей до нього прийде. Щоразу, коли хтось потребуватиме його, 
він зможе до нього приступити, оскільки милосердя Бога не має кінця. 
Як незвіданими є глибини таємниці, яку воно в собі містить, так невичер-
пним є й багатство, що від неї походить.

Цього Ювілейного року нехай Церква стане відлунням Божого Сло-
ва, що лунає сильно й переконливо як слово і як жест прощення, під-
тримки, допомоги, любові. Нехай вона ніколи не втомиться пропонувати 
милосердя і нехай завжди буде терпеливою у підтримці та прощенні. Не-
хай Церква стане голосом кожного чоловіка й кожної жінки, нехай по-
вторює з упованням і безупинно: «Згадай про своє милосердя, Господи, і 
про твою милість, бо вона споконвіку» (Пс. 25, 6).

Дано у Римі, в соборі святого Петра, дня 11 квітня,  
у другу неділю Великодня, у свято Божого милосердя Року Божого 2015,  

на третій рік мого понтифікату.

(Неофіційний переклад CREDO)
catholicnews.org.ua
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МОлитвА
папи Франциска

нА рік МилОСердя
Цю молитву папа Франциск уклав з нагоди проголошення в Церк-

ві Ювілейного року милосердя, який припадає на період від 8 грудня 2015 
до 20 листопада 2016 року. 

господи Ісусе Христе, Ти навчав нас бути милосердними, як Не-
бесний Отець, Ти сказав нам, що той, хто бачить Тебе, бачить Його. По-
кажи нам своє обличчя і будемо спасенні.

Твій погляд, наповнений любов’ю, визволив Закхея та Матея від 
рабства грошей; блудницю та Марію Магдалину – від пошуків щастя 
лише у створінні; спонукав Петра плакати після зради та запевнив рай 
розкаяному розбійникові.

Вчини, щоби кожен з нас вислухав, немов звернене до нього, сло-
во, яке Ти сказав самарянці: Як би ти пізнала дар Божий!

Ти – видиме обличчя невидимого Отця, Бога, який виявляє свою 
всемогутність насамперед у прощенні й милосерді: вчини, щоб Церк-
ва стала у світі видимим обличчям Тебе, свого Господа, воскреслого у 
славі.

Ти бажав, аби Твої служителі також були зодягнені у слабкість, 
аби мати справедливе співчуття до тих, які перебувають у незнанні або 
помиляються: вчини, аби кожен, хто приступає до одного з них, відчув, 
що Бог його чекає, любить та прощає.

Пошли свого Святого Духа та посвяти всіх нас Його помазанням, 
аби Ювілей милосердя став роком Господньої благодаті, а Твоя Церк-
ва з оновленим ентузіазмом могла нести бідним добру новину, звіщати 
ув’язненим та пригнобленим свободу, а сліпим повертати зір.

Просимо про це через заступництво Марії, Матері милосер-
дя, у Тебе, що живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом на віки вічні. 
Амінь.

Джерело: radiovaticana.va
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Козій Нестор

іСтОрія ікОни
Матері Божої

«МилОСердя двері»
Старовинне місто Ярос-

лав, що над рікою Сян, за ви-
сновками українських істориків 
заснував ще в 1031 році руський 
князь Ярослав Мудрий. Окра-
сою міста є греко-католицький 
собор Переображення Господ-
нього. Храм побудовано на місці 
колишнього замку князів Ос-
трозьких протягом 1717–1747 
років. Його фундатором був ку-
пець і бургомістр Ілля Вапинсь-
кий, а посвятив собор єпарх 
Онуфрій Шумлянський. У 1912 
році, коли парохом там був отець 
Кипріян Хотинецький, храм роз-
ширили – у модерно-візантійсь-
кому стилі.

Найбільшою духовною цін-
ністю собору є Ярославська чудотворна ікона Матері Божої «Милосердя 
Двері», яку намалював у першій половині XVII ст. невідомий іконописець 
для приміської церкви Успення Пресвятої Діви Марії на Руському перед-
місті. У 1714 роц ікону урочисто перенесли в собор.

Ще в 1779 році Апостольська Столиця буллою римського папи 
Пія VI проголосила Ярославську ікону «Милосердя Двері» чудотворною. 
У 1874 році образ перемалював невідомий митець візантійського іконо-
пису, додавши корону. Парох о. Кипріян Хотинецький постарався про 
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встановлення у 1929 році для цієї чудотворної ікони величного престола 
і розпочав заходи з її коронації. Велелюдні прощі вірних до ікони та від-
пусти відбувалися 8 вересня кожного року аж до 1943 року.

Після депортації українців у 1945 році собором користувалися 
римо-католики для шкільних Літургій. Згодом собор перейняла держава. 
А ікону «Милосердя Двері» передали 1974 року в музей, а згодом – в Ака-
демію мистецтв у Варшаві на експертизу. Залишений римо-католицькою 
парафією і позбавлений всякої опіки з боку міської адміністрації, собор 
став об’єктом вандалізму і грабежу. Дорогоцінні ікони XVII ст. пропали, а 
головний вівтар з іконостасом історичної вартості та бічні престоли зни-
щено, настінні розписи глибоко пошкоджено. За спогадами очевидців у 
соборі працювала шевська майстерня, а потім велись археологічні розкоп-
ки, які знищили підлогу. Після 20-літнього руйнування міська влада зно-
ву передала собор римо-католицькій парафії.

Завдяки настирливим домаганням греко-католиків міста ярославсь-
кий римо-католицький декан Олександер Кустра пішов їм назустріч і за 
сприяння пароха о. Броніслава Філі надав дозвіл на користуванням со-
бором, за умови його ремонту та консервації поліхромії. Першу Службу 
Божу відправили у 1987 році на Зелені Свята – на радість ярославців.

У 1990 році владика Іван Мартиняк призначив до собору в Ярославі 
постійного священика. Ним став о. Богдан Прах, який протягом трьох 
років проявляв невичерпну енергію і адміністраційний хист, переборов 
численні перешкоди й проблеми в процесі складного ремонту. Групу под-
вижників технічної віднови собору очолював інженер Едвард Маковець-
кий та його співробітники Ілля Лихач та Станіслав Струс.

Така енергійна і жертвенна співпраця увінчалася завершенням 
відбудови ярославського храму. На урочистість його перепосвячення у 
1993 році Перемиським єпархом Іваном Мартиняком з’їхалися вихідці з 
Ярославщини та гості. Архиєрейську Літургію і концерт у відновленому 
соборі Ярослава відспівав народний хор «Орфей» Львівської політехніки 
під керівництвом диригента Володимира Гнідя.

Чудотворна ікона Матері Божої «Милосердя Двері» сама уціліла і 
чудесно сприяла відновленню свого ярославського собору. Тож заслужи-
ла великої нагороди. І ось з нагоди вшанування 400-ліття Берестейської 
унії папа римський Іван Павло ІІ посвятив золоті корони для коронації 
ікони.
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ЗнАчення лОгОтиПУ
рОкУ МилОСердя

Милосердні, як Отець (Лк. 6, 36), – це запрошення виявляти ми-
лосердя за прикладом Отця, котрий просить не судити і не осуджувати, 
а ділитися любов’ю та безконечно прощати (пор. Лк. 6, 37–38). Логотип – 
твір о. Марка І. Рупніка, Т. І., – представляє короткий богословський під-
сумок теми милосердя. Автор покликається на дуже цінний для ранньої 
Церкви образ Сина, який бере на плечі загублену людину і вказує на лю-
бов Христа, котрий відкупленням звершує таємницю свого Воплочення.

Образ показує Доброго Пастиря, який з великою любов’ю торкаєть-
ся глибини серця людини, перемінюючи її життя. Ще одна деталь: Доб-
рий Пастир у своєму великому милосерді бере на плечі людство і Його 
погляд зустрічається з поглядом людини.

Христос дивиться очима Ада-
ма, Адам – очима Христа. Кожна 
людина, споглядаючи в Його пог-
ляді любов Отця, відкриває в Хрис-
ті Нового Адама, а також власну лю-
дяність і майбутнє, яке на неї чекає. 
Образ уміщений у формі, що нази-
вається «мандорла» (з італ. – мигда-
лина). Ця форма дуже важлива для 
давньої та середньовічної іконогра-
фії, бо вказує на поєднання в Хрис-
ті двох природ − божественної та 
людської. Три концентричних ова-
ли трьох відтінків, що світлішають у 
зовнішньому напрямку, відобража-
ють рух Христа, який витягує люди-
ну з темряви гріха і смерті. Водночас 
заглиблення темнішої барви означає 
незбагненність любові Отця, який 
усе прощає. 
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«ХриСтОС – нАшА ПАСХА» 

Про милосердя

765. Через чесноту жертовності й милостиню людина стає здат-
ною належно управляти своїми матеріальними благами та багатіти в 
Бога. Святий Йоан Золотоустий закликає: «Нехай у вашому домі збері-
гається не золото, а те, що дорожче від усіх багатств, – милосердя і чо-
ловіколюбність. Це дає нам сміливість перед Богом, а золото… допома-
гає дияволу впливати на нас… Озброй проти нього свою правицю… усе 
багатство твоє склади в умі, нехай небо, а не скриня та дім зберігають 
твоє золото… Навіщо нам, занедбавши себе, усі свої турботи скерову-
вати на те, чого ми, відходячи звідси, не зможемо взяти з собою, тимча-
сом як є нагода збагатитися так, що не тільки тут, а й там виявимося 
заможніші від усіх?» (Йоан Золотоустий, Коментар на Послання до рим-
лян. Гомілія 1, 14, 11).
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Опіка  
над потребуючими батьками  

та членами родини
898. У Святому Письмі читаємо: «Усім твоїм серцем прославляй 

свого батька і не забувай про болі матері твоєї. Пам’ятай, що вони приве-
ли тебе на світ: чим заплатиш за те, що для тебе вони вчинили?» (Сир. 7, 
27–28). Шанувати батьків означає ставитися до них із любов’ю, особливо 
тоді, коли вони немічні, потребують опіки, як, наприклад, у старості.

899. Митрополит Андрей у вченні про родину наголошував на 
обов’язкові дітей щодо батьків: «Добрі християни уміють в житті зберег-
ти четверту заповідь Божу “Шануй свого отця і свою матір” навіть тоді, 
коли батьки недобрі, а не дай Боже не заслуговують на пошану, діти ма-
ють їх однаково шанувати, бо такий закон Божий. Християни знають, яка 
гірка доля тих, що батьків не шанували». А дітей митрополит Андрей ще 
й так перестерігав: «О, не дай того Боже, щоб поміж нами які-небудь без-
божні діти посміли колись батьків своїх зневажати або, ще гірше, руку на 
них підняти. Не дай Боже, щоб які-небудь батьки мали причину на дітей 
своїх прокляття кинути!»

900. Діти повинні опікуватися батьками в їхніх хворобах, а також 
надавати їм матеріальну та моральну допомогу в старості. «Дитино, допо-
магай твоєму батькові в старощах і не засмучуй його за його життя; і коли 
розум ослабне, будь поблажливим; не зневажай його тоді, коли ти – пов-
носилий […]. Богохульник той, хто покидає батька; проклятий Господом 
той, хто гнівить свою матір» (Сир. 3, 12–13. 16). Діти повинні пам’ятати, 
що повага та любов до батьків зобов’язує їх піклуватися про них про-
тягом їхнього життя. Від цього обов’язку ніхто й ніколи не може бути 
звільнений. Якщо батьки вже пішли з життя, то обов’язком стає хрис-
тиянський похорон, виконання їхньої останньої волі, молитва за них, 
піклування про їхні могили та пам’ять про річницю смерті.

915. Християнське життя у світі – це відповідь християнина у вірі на 
Боже покликання, що охоплює також його ставлення до світу й до участі 
в суспільному житті. Християнин розпізнає своє місце у світі та своє 
життєве покликання у світлі віри, яка спонукає його до конкретних дій.

916. Християнин є євангельською «закваскою» у світі (пор. Мт. 13, 
33). У цьому полягає його покликання – активно діючи у світі, повсюди 
свідчити Христа. Через діяльність у світі християнин як «нова людина у 
Христі» бере участь у здійсненні Божого задуму, звершенням якого буде 
нове небо і земля нова (пор. Од. 21, 1).
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Апостолят і дияконія  
(принцип допоміжності)

925. Церква, наслідуючи Спасителя, звершує свою місію (апостоль-
ство) у суспільстві через служіння: «Син Чоловічий прийшов не для того, 
щоб Йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за ба-
гатьох» (Мт. 20, 28). Найвище покликання Церкви – не в пануванні, а в 
служінні. Церква не владарює, а допомагає: вона не бореться за впливи та 
матеріальний зиск, а служить убогим, хворим і нужденним.

926. Церковне розуміння суспільної діяльності як служіння вира-
жається в принципі допоміжності. Згідно з ним об’єднання громадян 
різних рівнів діють кожне в межах своєї компетенції. Це дає змогу на 
кожному рівні (місцевому, регіональному, загальнонаціональному) змо-
білізувати максимум ініціативи та творчої енергії. Вищі органи держав-
ної влади не повинні втручатися в повноваження місцевих громад, ані 
підміняти їх собою. Таке втручання, виникаючи з прагнення панувати, 
обмежує ініціативність громадян і їхніх громад. Принцип допоміжності 
ґрунтується на тому, що суспільні групи вищого рівня мають допомагати 
тоді, коли нижчі групи не справляються. Така допомога (допоміжність), 
будучи суспільним озвученням служіння, вносить у суспільні відносини 
правду, справедливість, свободу та любов – головні «стовпи» суспільного 
життя. Втрата духу служіння руйнує допоміжність і призводить до над-
мірного контролю з боку держави або ж до розпаду громади.

Суспільний вимір  
християнської любові

936. Християнська любов є фундаментом усіх міжособових відно-
син, усього суспільного життя. Саме любов розкриває гідність людської 
особи та вчить поваги до неї. Суспільним виявом християнської любові 
є діла милосердя. Релігійний характер діл милосердя полягає в тому, що 
сам Ісус Христос ототожнив себе з кожним нужденним: «Усе, що ви зро-
били одному з моїх братів найменших – ви мені зробили» (Мт. 25, 40). 
Основним мотивом діл милосердя є любов ради Христа.

937. Християнська аскетична традиція навчає про сім діл милосердя 
для душі та для тіла. Сім діл милосердя для душі: у сумніві порадити, не-
вігласа навчити, грішника навернути, сумного потішити, образу зі серця 
простити, кривду терпеливо зносити, за живих і померлих молитися. Сім 
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діл милосердя для тіла: голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого 
зодягнути, подорожнього в дім прийняти, недужому послужити, в’язня 
відвідати, умерлого похоронити.

938. Занедбання милосердя є гріхом проти християнської любові: 
«Те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших – мені також ви 
того не зробили» (Мт. 25, 45). Суспільний гріх є як гріхом окремої осо-
би в її суспільному житті (вбивство, крадіж, розбій, шахрайство…), так 
і ознакою цілої структури гріха, яка існує у суспільстві чи міжнародній 
спільноті (корупція, торгівля людьми, наркотиками тощо).

«І всіх тих, що на судах, і в рудниках, і на засланнях, і на гірких робо-
тах, і в усякій журбі, і нужді, і утисках, – пом’яни, Боже» (Анафора Літур-
гії святого Василія Великого).
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шана померлим 
2299. Треба виявляти увагу й піклування до вмираючих, щоб до-

помогти їм пережити останні хвилини в гідності та спокої. Їм допоможе 
молитва їхніх близьких. Близькі повинні подбати про те, щоб хворий у 
відповідний час прийняв святі таїнства, які підготують його до зустрічі з 
Живим Богом. 

2300. З тілами померлих слід поводитися з пошаною і любов’ю, що 
випливає із віри і надії на воскресення. Поховання померлих є вчинком 
милосердя до тіла (пор. Тов. 1, 16–18); воно вшановує дітей Божих, що є 
храмами Святого Духа. 

2301. Розтин трупів може вважатися морально допустимим для су-
дового дослідження або для наукових дослідів. Безоплатне віддавання 
органів після смерті дозволене й гідне похвали. Церква дозволяє крема-
цію, якщо вона не ставить під сумнів віри у воскресення тіла (пор. Кодекс 
канонічного права, кан. 1176, § 3).

любов до бідних 
2443. Бог благословить тих, хто приходить на допомогу бідним, і 

відкидає тих, хто від них відвертається: «Дай тому, хто в тебе просить, а 
хто хоче позичити в тебе, не відвертайся» (Мт. 5, 42). «Даром прийняли, 
даром давайте» (Мт. 10, 8). За ставленням до бідних Ісус Христос упізнає 
своїх вибраних (пор. Мт. 25, 31–36). Коли «вбогим проповідується Добра 
Новина» (Мт. 11, 5; пор. Лк. 4, 18), то це є знаком присутності Христа. 



��Катехизм Католицької Церкви

2444. «Любов Церкви до вбогих (…) становить частину її постій-
ної традиції» (Іван-Павло II, енц. «Centesimus annus», 57). Вона натхнена 
Євангелією блаженств (пор. Лк. 6, 20–22), убогістю Ісуса (пор. Мт. 8, 20), 
Його увагою до бідних (пор. Мр. 12, 41–44). Любов до убогих є навіть 
однією з причин обов’язку працювати, щоб «мати змогу дати тому, хто по-
требує» (Еф. 4, 28). Вона поширюється не лише на матеріальну бідність, 
а й на численні форми культурної та релігійної вбогості (пор. Іван Пав-
ло II, енц. «Centesimus annus», 57). 

2445. Любов до убогих несумісна з непомірною любов’ю багатств 
або з їх егоїстичним використанням: «Нумо тепер, багаті! Плачте, ридай-
те над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу 
міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас 
свідчити й поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за 
останні дні. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви, 
кричить, і голосіння женців дійшло до Господа Сил. Ви на землі розкошу-
вали та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня заколення. Ви засу-
дили праведного й убили: Він вам не противиться» (Як. 5, 1–6). 

2446. Св. Йоан Золотоустий нагадує про це наполегливо: «Не до-
пускати вбогих до участі у своїх власних благах – це означає обкрадати 
їх і відбирати їм життя. Не наші є блага, якими ми володіємо, але вони 
належать убогим» (св. Йоан Золотоустий, Про Лазаря, 2, 6). «Необхідно 
задовільнити насамперед вимоги справедливості, щоб не жертвувати як 
милостиню те, що вже належиться зі справедливості» (II Ватиканський 
Собор, декр. «Apostolicam actuositatem», 8): «Коли ми даємо вбогим щось 
необхідне, то зовсім не виявляємо їм власних щедрот, лише віддаємо їм 
їхнє. Ми скоріше сплачуємо борг справедливості, ніж виконуємо акт ми-
лосердя» (св. Григорій Великий, Пастирське правило, 3, 21, 45). 

2447. Діла милосердя є ділами практичної любові, через які ми 
йдемо на допомогу ближньому в Його тілесних та духовних потребах 
(пор. Іс. 58, 6–7; Євр. 13, 3). Навчати, радити, втішати, підтримувати на 
дусі – це є діла милосердя для душі, як і прощати та виявляти терпін-
ня. Діла милосердя для тіла полягають насамперед у тому, щоб дати їсти 
голодним, прийняти безпритульного, вдягнути нагого, відвідати хворо-
го і в’язня, поховати померлих (пор. Мт. 25, 31–46). Серед цих учинків 
милостиня, дана вбогому (пор. Тов. 4, 5– 11; Сир. 17, 22), є одним із го-
ловних свідчень братерської любові; це виконання справедливості, яке 
Богові угодне (пор. Мт. 6, 2–4). «Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що 
не має. А хто має харч, нехай так само зробить» (Лк. 3, 11). «Тож дайте 
милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте» (Лк. 11, 41). «Коли 
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брат або сестра будуть нагі й позбавлені засобів щоденного прожитку, і 
хто-небудь з вас до них скаже: “Йдіть собі з миром, грійтеся та годуйте-
ся”, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе?» (Як. 2, 15–16; 
пор. 1 Йо. З, 17). 

2448. «У численних своїх формах – матеріальні нестатки, несправед-
ливе гноблення, фізична чи психічна недуга і, нарешті, смерть – людські 
біди є явною ознакою вродженого стану слабкості, у якому людина пере-
буває від часу первородного гріха, а також ознакою потреби в спасінні. 
Тому ці біди викликали співчуття в Христа-Спасителя, який бажав узяти 
на себе гріх й “уподібнити себе до найменших з-поміж своїх братів”. Тому 
ті, кого гнітить нужда, є предметом особливої любові з боку Церкви, яка 
від початку, незважаючи на гріхи багатьох своїх членів, не переставала 
працювати над тим, щоб їм допомогти, їх захистити і визволити. Вона 
чинила це через численні доброчинні справи, необхідні завжди і скрізь» 
(Конгрегація віровчення, Інструкція «Libertatis conscientia», 68). 

2449. Уже в Старому Завіті всякого роду правові приписи (рік від-
пущення боргів, заборона позичати під проценти і затримання застави, 
обов’язок десятини, виплата щоденного заробітку, право збирання ви-
нограду, що залишився після збирання врожаю, збирання колосків) від-
повідають настановам Книги Второзаконня: «Справді, вбогі ніколи не 
переведуться на землі, тому-то я тобі й заповідаю: щедро розтулюй свою 
долоню для свого брата, для нужденного й для вбогого у твоїй землі» 
(Втор. 15, 11). Ісус зробив своїми ці слова: «Бідних матимете з собою пов-
сякчас, мене матимете не завжди» (Йо. 12, 8). Цим Він не уневажнює ка-
тегоричності слів давніх пророків: «Щоб купувати нужденних за срібло, 
а вбогого за взуття…» (Ам. 8, 6), а закликає нас пізнати Його присутність 
у вбогих, що є Його братами (пор. Мт. 25, 40): У день, коли мати св. Рози 
Лімської докоряла їй за те, що вона приймала вдома бідних і калік, Роза 
відповіла їй: «Коли ми служимо вбогим і хворим, то служимо Ісусові. Ми 
не повинні залишати без допомоги наших ближніх, бо в них служимо Ісу-
сові» (Р. Наnsen, Vita mirabilis (Rоmе 1664)).

2462. Милостиня, дана вбогим, є свідченням братерської любові: 
вона є практикуванням справедливості, яке приємне Богові. 

2463. Серед багатьох людей без хліба, притулку, без постійного міс-
ця як не впізнати Лазаря, голодного жебрака з притчі? (пор. Лк. 16, 19–31). 
Як не почути голосу Ісуса: «Мені також ви того не зробили» (Мт. 25, 45)?



�1

кАтОлиЦький  
нАрОдний кАтеХиЗМ 

(ФрАнЦ шПірАґО)

Про милосердя

Справи милосердя
Христос якнайсуворіше наказав нам у своїй науці про страшний 

суд, щоб ми допомагали потребуючим (Мт. 25). Ця заповідь є доповнен-
ням другої частини заповідей Божих. Як відомо, у шести заповідях Бо-
жих забороняється завдавати шкоди ближньому. У заповіді Христа нака-
зується, крім того, допомагати ближньому в потребі. Далі йтиметься про 
справи милосердя.

тимчасові блага
Тимчасові блага не додають людині вартості в очах Бога, не примно-

жують її заслуг, а лише збільшують її відповідальність.
Не володіння, а добре використання тимчасових благ гарантує нам 

істинну вартість у Бога. Правдиві гідність і велич людини полягають у 
його моральності, а саме в доброчесності, а не в багатстві (Лев ХІІІ). Тому 
нехай жодна багата людина не хизується тимчасовими благами, яки-
ми володіє. Гроби померлих нагадують нам про марність земних благ; 
зауважмо, що ніхто не може взяти з собою маєтку на той світ (1 Тим. 6, 
7). Тому ми не повинні занадто ретельно дбати про земні блага і прагнути 
їх так, ніби лише гроші та маєтки є єдиним щастям і спасінням людини. 
Пам’ятаймо слова Спасителя: «Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, 
ані хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають. 
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Бо де твій скарб, там буде і твоє серце» (Мт. 6, 20–21). Гарно молився Со-
ломон: «Не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені лиш достат-
нього хліба» (Прип. 30, 8). Св. Павло говорить: «Маючи поживу та одежу, 
цим будемо вдоволені» (1 Тим. 6, 8).

Земні блага потрібні людині, бо завдяки ним можна набути заслуг 
на вічне життя.

Земні блага сприяють нашому тимчасовому щастю; вони позбавля-
ють нас смутку і печалі, роблять приємним наше життя і забезпечують 
більший вплив на ближніх. З іншого боку, земні блага є засобом для до-
сягнення вічного щастя. Це випливає зі слів Ісуса Христа, які Він скаже в 
день суду тим, хто буде стояти по Його праву руку (Мт. 23, 34). Ви не от-
римали свого маєтку, щоб бенкетувати і розважатися, але, щоб допомага-
ти убогим (св. Йоан Золотоустий). Земні блага призначені для того, щоб 
служити людині, а не для того, щоб людина їм служила (св. Альфонс).

Якщо живеш у достатку, згадай про того, хто живе в нужді.
Паном і володарем усіх земних благ є Бог, а ми є лише їх тимчасови-

ми господарями.
Бог – володар усіх земних благ. «Господня є земля, її повнота, все-

ленна та її мешканці» (Пс. 24, 1).
Ніщо не можемо назвати своєю власністю, бо все належить Богові 

(Терт). Коли даємо милостиню, розподіляємо лише чуже добро, а не своє 
власне (св. Петро Дамаскин). Ми лише тимчасово користуємося та во-
лодіємо земними благами.

Отже, людина повинна користуватися земними благами лише так, 
як цього хоче Бог. А Бог бажає, щоб ми те, чим володіємо, використову-
вали на благо потребуючим.

Як кожний управитель маєтку повинен складати звіт своєму госпо-
дарю, так повинна це робити і людина перед Богом; Бог зажадає від нас 
звіту за використання нами наших талантів (Мт. 25, 14). Кожному з нас 
скаже Бог у хвилину смерті: «Дай звіт про твоє управління» (Лк. 16, 2).
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Заповідь  
здійснювати справи милосердя

Христос, нагадуючи про Страшний суд, строго наказав при цьому, 
що лише ті отримають від Нього вічне щастя, хто допомагатиме ближнім 
у потребі.

У день Страшного суду Спаситель поставить одних по праву руку, а 
інших – по ліву. Тим, що стоятимуть праворуч, скаже: «“Прийдіть, благо-
словенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство, що було приготоване 
вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, 
і ви мене напоїли; чужинцем був, і ви мене прийняли; нагий, і ви мене 
одягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до 
мене”. Тоді озвуться праведні до нього: “Господи, коли ми бачили тебе?…” 
А цар, відповідаючи їм, скаже: “Істинно кажу вам: усе, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших – ви мені зробили”. Тоді скаже й тим, що 
ліворуч: “Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний… бо голодував я, і 
ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли”… Тоді озвуться і ті, 
кажучи: “Господи, коли ми бачили тебе?”… А він відповість їм: “Істинно 
кажу вам; те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших – мені 
також ви того не зробили”» (Мт. 25, 34–45).

Із цих слів зрозуміло, що кожен із нас зобов’язаний допомагати 
тим, хто потрапив у скруту. Справедливо зауважує Людовик IX: «Убогі 
повинні здобувати собі небо терпеливістю, а багаті – справами милосер-
дя». З радістю жертвуємо меншою річчю, аби не втратити найважливі-
шої: дозволяємо відрізати собі руку або ногу, аби лишитися живими. Так 
само радо повинні ми віддавати частину свого добра, аби не втратити 
добра найвищого – вічного щастя.

Найбільше зобов’язані допомагати потребуючим багаті люди.
Ісус Христос говорить: «Від усякого, кому дано багато, багато від 

нього й вимагатимуть» (Лк. 12, 48). Багаті повинні надміром свого до-
статку ділитися з бідними (2 Кор. 8, 14). Але заможні люди не часто радо 
дають бідним, тому й живуть у постійній небезпеці втратити спасіння. 
Про них говорить Христос, що легше верблюдові пролізти через вушко 
голки, ніж багатому увійти до Царства небесного. «Тимчасове щастя – це 
горня з окропом; вважай, щоб не попарити» (св. Вінкентій). Причину 
скупості багачів треба шукати в тому, що багаті вважають своє теперіш-
нє заможне становище справжнім щастям. І лиш у хвилину смерті вони 
відчують свою нужду, як птах, спійманий у сильце, відчуває це лише тоді, 
коли хоче вилетіти. Коли багаті у хвилину смерті прокинуться з життєво-
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го сну, то відчують себе так само ошуканими, як людина, котрій снилося 
безмежне щасливе життя (Пс. 76, 6). Тому Бог поставив на дорозі до ба-
гатства численні перешкоди, – так рільник загороджує терням своє поле, 
якщо не хоче, щоб його толочили (св. Бернард).

Товит говорить: «Милостиню роби згідно з тим, що маєш; коли у 
тебе є достатків повно, роби з них, а коли мало маєш, то не бійся й з того 
дати» (Тов. 4, 8). Якщо хто з любові до ближнього подасть йому горня 
води, тому що більше нічого не зможе дати, то це йому буде зараховано 
так, як було зараховано митареві Закхею те, що він роздав убогим по-
ловину свого майна (св. Августин). Маленька жертва убогої вдови мала 
більшу вартість, ніж всі дари багатих (Лк. 21).

Відомо, що убогі швидше допоможуть потребуючим, ніж багаті. 
Вони краще знають, як тяжко жити у злиднях і тому намагаються якнай-
швидше полегшити становище того, хто їх зазнав.

Хто не хоче допомагати ближнім у потребі, не знайде милосердя у 
Бога.

Св. Яків говорить: «Суд немилосердний для того, хто не чинить 
милосердя» (Як. 2, 13). Євангельський багач тому потрапив до пекла, що 
не давав милостині (Лк. 16, 19). Немилосердну людину не вислухає Бог 
(Прип. 21, 13). Багач із жорстоким серцем схожий на злодія, бо ховає у 
своїй касі скарби, які відібрав у ближніх (св. Йоан Золотоустий). За кожне 
знехтування милостинею чекає нас таке ж покарання, якого заслугову-
ють ті, котрі в ближнього крадуть його власність (св. Йоан Золотоустий). 
Хто забуває про нужду убогих, не заслуговує, щоб йому добре велося.

Будь-яка допомога, яку надаємо нашим ближнім в потребі, нази-
вається справою милосердя або милостинею.

Така допомога називається справою милосердя, бо до неї нас спону-
кає співчуття, тобто милосердя. А оскільки той вогонь любові християнсь-
кого милосердя розпалює в людині Святий Дух, «Учитель опечалених», то 
з давніх-давен існує звичай присвячувати будинки для хворих Св. Духові. 
Ще в середньовіччі знаходимо в Римі й інших великих містах «шпиталі 
Св. Духа», над входом котрих зображено голуба як символ Святого Духа.

Розрізняємо справи милосердя щодо тіла і щодо душі, відповідно до 
того, чи допомагаємо ближньому духовно, чи у фізичній потребі.

Тіло ближнього може потребувати їжі, питва, одягу, захисту, сво-
боди, здоров’я або життя. Духові ближнього може не вистачати пізнання 
правди (тоді треба навчити або порадити); доброї волі, внаслідок чого 
ображає або Бога, або нас (тоді треба або напоумити, або терпляче знес-
ти образу, або пробачити), або душевної рівноваги (тоді ми повинні його 
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утішити). Якщо ж не можемо ближньому нічим допомогти, то ми повин-
ні просити допомоги для нього в Бога у молитві.

найважливіші справи милосердя
Справами милосердя щодо тіла є такі: голодного нагодувати; спра-

глого напоїти; голого одягнути; подорожнього в дім прийняти; невільни-
ка викупити; хворого відвідати; померлого поховати.

Вдова з Сарепти нагодувала Іллю, Авраам – трьох подорожніх, Ісус 
Христос – п’ять тисяч людей. Св. Єлисавета з Туріньї роздала під час не-
врожаю (1215) усі припаси хліба; Папа св. Григорій Великий (+604) неод-
норазово годував за своїм столом 12 убогих; св. Людовик, король фран-
цузький (+1270), годував щоденно 120 убогих, а в свята – 200, часто навіть 
прислуговуючи.

Самарянка біля кринці Якова напоїла Ісуса Христа, Ревекка – Єлеа-
зара, слугу Авраама. Убогим можна давати різні напої: воду, молоко, ліки 
і т. д.

Тавита в Йонії одягнула убогих удовиць. Св. Мартин віддав убогому 
половину свого плаща (333). Різдвяні подарунки для бідних дітей також 
є справою милосердя.

До гостинності закликає нас св. Павло словами: «Гостинності не за-
бувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили» (Євр. 13, 2). 
Авраам і Лот мали щастя приймати у себе Ангелів у подобі людей. Ми-
лосердний самарянин відвів пораненого єврея до готелю. Марія і Марта 
прийняли у своєму домі Христа, пригостивши Його.

У деяких країнах становище в’язнів є настільки важким, що їм не-
обхідна допомога. Той, хто відвідує таких ув’язнених або якось інакше їм 
допомагає, робить добру справу.

Може трапитись і таке, що засуджують і ув’язнюють зовсім невин-
них людей. Зрозуміло, що визволення таких людей є справою милосердя. 
Авраам врятував від розбійників Лота, християни з Дамаску звільнили з 
в’язниці св. Павла. Заслуженою шаною користувався чин Святої Тройці, 
заснований близько 1200 р. Метою діяльності цього чину було визволен-
ня полонених християн із турецької неволі. Монахи викуповували бран-
ців, вносячи гроші, або самі йшли в неволю замість звільнених. Таким 
чином було звільнено понад мільйон бранців.

Відвідування хворих є лише тоді справою милосердя, коли маємо 
намір допомогти їхній душі або тілу.
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Приятелі Йова відвідали його, коли він захворів, але їх вчинок не 
був учинком милосердя; такий учинок здійснив милосердний самарянин, 
котрий потурбувався про пораненого єврея. Доглядав хворих св. Іван 
Божий. Він заснував чин «Милосердних Братів» (1617), який опікувався 
хворими. З цією ж метою св. Вінкентій із Сан-Пауло заснував чин Сес-
тер Милосердя (1618). Сьогодні майже в усіх країнах існує товариство 
Червоного Хреста, члени котрого опікуються хворими людьми. Справою 
милосердя є також самопосвята католицьких священиків, котрі спішать 
з Найсвятішими Дарами до кожного хворого, часто навіть ризикуючи 
своїм життям.

Щодо померлого здійснюємо справу милосердя, влаштувавши йому 
достойний похорон, відпровадивши його тіло на місце постійного спо-
чинку або спорудивши на його гробі пам’ятник.

Товит ховав померлих під час переслідування євреїв при Сеннахе-
рибі. Йосиф з Ариматеї і Никодим займалися похованням Ісуса Христа. 
Не можна нам занедбувати тіла померлих, передусім тіла праведників, бо 
вони були знаряддям їхньої душі (св. Августин). У деяких містах і селах 
існує непотрібний звичай – влаштовувати після похорону пишні помин-
ки. Замість допомогти померлому добрими справами, люди напиваються 
і втрачають Божу ласку, яку заслужили собі участю в похороні.

Милосердно вчинили донька фараона, рятуючи малого Мойсея; 
Вероніка, подаючи хустку Спасителю. Кожне ввічливе слово або ввічли-
ва відповідь не залишаються поза увагою Бога, якщо ми вимовляємо їх 
з думкою, що ближній, з яким ми розмовляємо, заступає місце Христа. 
Тому говорить Спаситель, що не залишиться без винагороди навіть чаша 
холодної води, подана ближньому в Його Імені (Мр. 9, 40).

Справи милосердя щодо душі такі: невігласа навчити; тому, хто 
сумнівається, порадити; грішника навернути; терпляче зносити кривду; 
образу прощати; сумуючого втішити; за живих і померлих молитися.

Невігласа у справах релігії можемо навчати основам християнства, 
неука – основам наук, невмілого – побутовим справам. Це можливо робити 
через повчальні твори. Справу милосердя в чужих краях здійснювали всі 
Апостоли, проповідники, місіонери, здійснюють її катехити, сповідники, 
християнські письменники та всі вчителі. Хто знайомить інших із релігій-
ним вченням, досягне на небі найвищого спасіння і вічного щастя. Даниїл 
говорить: «Розумні сяятимуть небесним сяйвом, – і ті, що навернуть бага-
тьох до справедливості, неначе зорі, повіки, назавжди» (Дан. 12, 3).

Дати пораду тому, хто сумнівається, справді є милосердям, однак 
перед тим, як радити, необхідно добре подумати і не нав’язувати своєї 
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поради ближнім. Добру пораду дав Йосиф єгипетському фараону, Ісус – 
багатому юнакові, Гамалиїл – Високій Раді.

Грішника ми повинні навернути, якщо можемо це зробити без 
шкоди для себе і якщо можна сподіватися, що наші настанови матимуть 
успіх.

Жорстоко вчинила б та людина, яка, бачачи на краю урвища слі-
пого, не застерегла б його; ще більш жорстоким є той, хто може вряту-
вати свого брата від вічної смерті, і не робить цього, бо є лінивим (св. 
Августин). Хто може щось виправити і не робить цього, без сумніву, бере 
участь у скоєнні гріха (св. Григорій Великий). Бог буде вимагати від нас 
звіту за душі наших ближніх, які ми могли б урятувати, але не зробили 
цього (св. Григорій Великий). Якщо хтось забризкає собі болотом одяг, то 
звертаємо йому на це увагу; однак якщо хтось осквернить собі душу, то 
дозволяємо йому загинути (св. Йоан Золотоустий).

Праведні мужі ніколи не забували про навернення ближніх. Ной 
закликав до покаяння своїх сучасників, розбійник, розп’ятий по правиці 
Христа, скартав свого товариша з лівого боку; єпископ Амврозій знесла-
вив на порозі церкви імператора Теодозія за вбивство. Звичайно, докір 
неприємним, але дуже корисний.

Ми не зобов’язані наставляти когось на розум тоді, коли це може 
нам пошкодити, бо ми не повинні любити ближнього більше, ніж самих 
себе. Лише настоятель повинен завжди повчати, бо це є його обов’язком 
справедливості. Можна і тоді відмовитись від напоумнення, коли пере-
конаємося, що воно не принесе користі. Наприклад, не варто докоряти 
п’яній людині чи повчати її. Це можна зробити пізніше, коли вона протве-
резіє.

Напоумляючи, ми повинні притримуватися порядку, визначеного 
Христом.

Спочатку ми повинні постаратися вплинути на ближнього, розмо-
вляючи з ним віч-на-віч; якщо це не допоможе, можемо зганьбити його 
при свідках; якщо ж і це виявиться марним, тоді слід звернутися за допо-
могою до настоятелів Церкви (Мт. 18, 15).

Ми повинні пам’ятати, що лише тоді зможемо вплинути на ближ-
нього, коли діятимемо лагідно та з любов’ю.

Що уважніше ставимося до ближнього, докоряючи йому, і що біль-
ше проявляємо до нього любові, то успішнішим і кориснішим буде наш 
вплив на нього. Тому перед тим, як докоряти ближньому за щось, варто 
поговорити про його позитивні якості, а пізніше по-дружньому заохоти-
ти до виправлення. Однак не досягнемо позитивного результату, якщо 
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докорятимемо грубо, ранячи самолюбство людини. «Грішник не випра-
виться, якщо не буде переконаний у тому, що його щиро люблять» (св. 
Альфонс). Треба засуджувати лише помилки ближнього, а не особистість 
загалом.

«Той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу 
від смерті і силу грішників покриє» (Як. 5, 20).

Той, хто навертає ближнього, схожий до мореплавця, котрий пос-
пішає на допомогу людям з тонучого корабля. Скільки сил приклав 
св. Йоан Євангелист, щоб урятувати юнака, котрий уже був раз навер-
нений, але знову став розбійником. Він вирушив у гори, щоб його знай-
ти, а коли юнак став утікати, побачивши його, біг за ним і кричав: «Чого 
втікаєш, мій сину, перед своїм батьком, безборонним старцем? Не бійся! 
Я сам буду просити для тебе прощення у Христа і сам спокутую твої 
гріхи». Ці слова, пройняті любов’ю, і навернули юнака. Відбираючи у 
Христа душі, завдаємо Йому великого болю; повертаючи Йому заблу-
кані душі, виявляємо до Нього велику пошану і любов (св. Августин). 
Така милостиня важить набагато більше, ніж увесь світ, бо одна душа 
цінніша від усього всесвіту (св. Августин). Немає нічого, що можна бу-
ло б порівняти з ціною однієї душі. Хоча би ти пороздавав великі суми 
грошей убогим – це ніщо порівняно з наверненням однієї душі (св. Йоан 
Золотоустий).

Коли ми терпляче зносимо несправедливо заподіяну нам кривду, то 
це дає користь не лише нам, а й ближньому, бо стримує його від скоєння 
ще більших гріхів і примушує задуматися над своїми вчинками.

Давид терпляче зніс образу Семея; останній визнав свою помилку і 
просив у царя вибачення (1 Цар. 16, 10). Ми нічого не втрачаємо, терпля-
че зносячи кривду. Наша невинність рано чи пізно буде доказана, а тоді 
вже чекає на нас за нашу терплячість нагорода.

Ми не повинні намагатися відразу виправдати себе, якщо нас зви-
нувачують у чомусь (св. Тереза). Однак можемо і захищатися, якщо наша 
терплячість могла би нам швидше зашкодити, ніж допомогти. На дрібну 
зневагу не треба зважати, але треба захищатися у випадку звинувачення 
у тяжкому злочині (св. Франциск Салезький). Найкраще, однак, у всьому 
дотримуватися середини.

Прощати кривдникам – означає не чинити їм помсти, поводитися з 
ними ввічливо, якщо це можливо, робити їм добро.

Йосиф не помстився своїм братам, хоча міг це зробити, а, навпаки, 
обійняв, поцілував їх і щедро обдарував. Цар Давид пробачив Семея і 
не мстив йому. Якщо прощаємо нашим кривдникам, простить і нам Бог 
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наші гріхи, як навчає нас Христос в «Отче наш». Хто прощає ближньому, 
той може розраховувати на Боже милосердя.

Потішити сумуючих можемо, виявивши їм своє щире співчуття, 
розвіявши їх журбу і допомагаючи їм у потребі.

Втішати ближнього можна по-різному. Убогих і нещасних можемо 
втішити, нагадуючи їм про Боже Провидіння та майбутнє щастя на небі; 
грішникові можемо нагадати про безмежне Боже милосердя і т. ін. Чини-
мо найблагородніше, коли намагаємося допомогти нещасному. Так вті-
шив Христос матір юнака з Наїну і сестру Лазаря.

Смуток – це хвороба розуму, шкідлива для людини (Прип. 25, 20). 
Хто утішає сумуючих, робить добру справу, як і той, хто доглядає хворих 
(св. Григорій Великий). Потіха у смутку – наче дощ під час посухи (св. Йо-
ан Золотоустий).

Молитва за живих і померлих дуже приємна Богові. Вона дає ко-
ристь і тим, за котрих молимося, і нам. Передусім Бог бажає, щоб ми мо-
лилися за наших родичів і добродіїв, за Папу, за того, хто стоїть при владі, 
за єпископа і душпастирів, а також і за наших ворогів (Лк. 6, 28).

Св. Павло говорить, що молитва за всіх людей дуже приємна Богові 
(1 Тим. 2, 8). У Святому Письмі сказано і про те, що треба молитися й 
за померлих (2 Мак. 12, 46). Якщо заступаємося перед Богом за ближ-
нього, не втрачаємо нічого, а, навпаки, дуже багато отримуємо (св. Ґер-
труда). Молитва, яку промовляємо за ближніх, примножує наші заслуги 
(св. Франциск Салезький). Завдяки молитві заслуговуємо на Боже бла-
гословення. Однак треба пам’ятати, що не завжди відразу здійснюється 
те, про що просимо в молитві за когось. Св. Ґертруда не раз нарікала, що 
не бачить жодних зрушень на краще у людей, за котрих молиться. На це 
сказав їй Христос: «Жодна щира молитва не залишається без успіху, хоч 
не раз людина не помічає того». Знаємо із Святого Письма, що Авраам 
заступався перед Богом за Содом, Мойсей молився за свій народ, хрис-
тияни – за ув’язненого Петра. Ісус Христос під час Тайної Вечері молився 
за своїх учнів та за усю Церкву, а на хресті – за своїх ворогів. Отже, ми 
повинні наслідувати Спасителя, молячись за ближніх.

У справах милосердя беруть участь і ті, хто сприяє їх здійсненню, 
роблячи грошові пожертви.

Сприяючи злій справі, стаємо її співучасниками і поділяємо від-
повідальність за неї з тими, хто її скоїв. Коли ж сприяємо добрій справі, 
поділяємо заслуги того, хто її здійснює.

Духовній справі милосердя щодо іновірців сприяють, отже, ті, хто 
грішми підтримує місіонерів.
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Як ми повинні здійснювати справи милосердя?
Ми не повинні давати милостиню з думкою про щось тимчасове, бо 

тоді не отримаємо від Бога жодної нагороди.
Той, хто чинить добро своєму ближньому лише тому, щоб це бачи-

ли люди і хвалили його, або той, хто чинить ближньому добро з надією, 
що той йому віддячить «отримали вже свою нагороду на землі» (Мт. 6, 
1); (Лк. 14, 12). Спаситель говорить: «Ти ж, коли даєш милостиню, нехай 
твоя ліва рука не знає, що робить твоя права» (Мт. 6, 3); тобто ти повинен 
так давати милостиню, ніби ти сам про неї не знаєш. Саме тому майже всі 
святі давали милостиню скрито. Св. Миколай, єпископ (+342), мав звич-
ку кидати убогим милостиню вночі через вікно. Подібно чинили й інші 
святі. Що меншу нагороду отримаємо тут, на землі, за милосердні справи, 
то більшої нагороди можемо сподіватися після смерті. Отже, ми повинні 
охочіше робити добро таким людям, котрі не можуть нам за це віддячити, 
а саме: убогим, хворим, калікам, сліпим тощо, як цього вимагає Спаситель 
(Лк. 14, 13). Добродійні люди, як і Бог, найчастіше отримують невдячність 
за своє добро. Однак вони, як і Бог, не повинні платити за невдячність 
злом; саме в тому і полягає сила милосердя і запорука нагороди.

Ми повинні робити добро ближньому з думкою про Бога.
Святі щедро давали милостиню, бо були переконані в тому, що те, 

що вони роблять для убогих, роблять для самого Христа, адже Христос 
сказав: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – ви мені 
зробили» (Мт. 25, 40). Один праведний єпископ, коли убогий просив у 
нього милостиню, мав звичку говорити: «Ісус приходить знов до мене в 
особі убогого». Св. Магдалина з Пассіс справедливо ставила справи ми-
лосердя вище молитви. Вона говорила: «Коли роздумую, допомагає мені 
Бог; коли ж роблю добро ближньому, тоді я допомагаю Богові; бо якщо 
що-небудь роблю для ближнього, на це дивиться Бог так, наче я для Нього 
це роблю». Ми повинні допомагати ближньому не гаючись і делікатно.

Не відкладаймо дарування милостині на завтра, якщо можемо дати 
зараз (Прип. З, 28). Два рази дає той, хто дає не гаючись. Хто дає милости-
ню, нехай це робить із радістю (Рим. 12, 8). Ніколи не дорікайте убогому, 
даючи милостиню. Допомагаймо потребуючому з власної волі, не чекаю-
чи на його прохання.

Ми не повинні дарувати ближньому таких речей, які вже ні на що 
не придатні, зіпсовані чи які можуть йому пошкодити.

Хто дає убогому несвіжу страву (споживши яку, той міг би захворі-
ти) або зовсім подертий одяг (котрого вже не можна носити), не дає йому 
жодної милостині, а, навпаки, вартий за це покарання.
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Зрозуміло, що ми можемо давати милостиню тільки з надлишку.
Ніхто не вимагає від нас віддавати те, що нам необхідне для життя і 

для підтримання певного становища в суспільстві.
Лише святі радо давали милостиню навіть із того, що було їм необ-

хідне для життя, бо вони любили ближнього самовіддано.
Ми маємо право давати милостиню лише з власного маєтку і лише 

таким людям, котрі є справді убогими і не можуть працювати.
Багато хто вважає, що можна давати милостиню одному, забираю-

чи в іншого. Така милостиня, над якою тяжить несправедливість, обра-
жає Бога (св. Августин). Отже, насамперед треба сплатити борги, якщо 
вони є, а потім уже давати милостиню. «Справедливість йде попереду 
доброчинності» (св. Августин). Хто дає милостиню людині, знаючи, що 
вона дармоїд, ледар або пияк, той стає співучасником її гріхів. Не можна, 
однак, відмовити в милостині справді потребуючому лише тому, що він, 
можливо, є грішником. Чи ж ми, грішники, не отримуємо від Бога щед-
рих милостинь?

Роздаючи милостиню, ми передусім повинні пам’ятати про наших 
родичів, ближніх, наших єдиновірців і людей, що перебувають в особ-
ливій скруті.

Св. Павло нагадує нам: «Поки маємо час, робімо добро всім, а зок-
рема рідним у вірі» (Гал. 6, 10). Св. Августин говорить: «Якщо не можеш 
допомогти всім, то повинен допомагати перш за все тим, котрі з тобою 
якимось чином пов’язані». Однак це не означає, що ми можемо відмови-
ти в милостині тій людині, яка є іншої віри, іншої нації або навіть нашим 
ворогом. Навпаки, ми повинні в цьому випадку чинити так, як учинив 
милосердний самарянин.

Яку користь приносять нам справи милосердя?
Даючи милостиню, позичаєш Богові (св. Йоан Золотоустий). А таку 

позичку повертає нам Бог сторицею. Тому читаємо у Святому Письмі: 
«Хто чинить бідному добро, той Господеві позичає, і він йому відплатить 
за Його добродійство» (Прип. 19, 17). Отже, милостиня є капіталом, який 
приносить нам найбільший дохід.

Даючи милостиню, досягаємо прощення гріхів.
Тому говорить Христос: «Блаженні милосердні, бо вони зазнають 

милосердя» (Мт. 5, 7). Як вода гасить вогонь, так милостиня знищує грі-
хи (Сир. 3, 33). Тому св. Амврозій дає грішникові таку пораду: «Викупи-
ся своїми гріхами». Таку саму пораду дав Даниїл царю Навуходоносору 
(Дан. 4, 24). Грішник завдяки милостині здобуває діючу Божу ласку, котра 
сприяє його поступовому наверненню. «Чоловік милосердний творить 



�2 Про милосердя

добро собі самому…» (Прип. 11, 17). Отже, даючи милостиню, ми рятує-
мося від вічної смерті, як говорить Архангел Рафаїл Товиту: «Милосердя 
рятує від смерті й не дає ввійти у темряву» (Тов. 4, 11). Бог не допустить, 
щоб людина, котра співчуває ближнім і є милосердною, загинула; Він сам 
дасть їй ласку до навернення (св. Августин). Праведник завдяки милос-
тині здобуває прощення гріхів; отже, рятує себе від чистилищного вогню. 
Св. Тома з Аквіну вважає, що милостиня має більшу силу навернення, 
ніж молитва і піст.

Даючи милостиню, здобуваємо Боже благословення; Бог примно-
жує наше добро, обдаровує нас здоров’ям і щастям.

Даючи милостиню, ніхто не збідніє. У Святому Письмі говориться: 
«Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному з свого хліба» 
(Прип. 22, 9). Щедрому примножує Бог його добро. Благословення Гос-
поднє збагачує (Прип. 10, 22). Христос сам говорить: «Дайте, то й вам 
дасться» (Лк. 6, 38). Щедрою була вдова зі Сарепти для пророка Іллі і за 
це отримала набагато більше, ніж дала Іллі; борошно й олива не змен-
шувалися в неї протягом голодомору. Св. Йоан Золотоустий говорить: 
«Благословення, яке йде поруч із щедрістю, – це найкраще добро, котре 
можемо залишити нашим нащадкам». Щедрого Бог обдаровує здоров’ям. 
За те, що Товит був милосердним, Бог послав на землю Архангела Рафаї-
ла, щоб оздоровив його (Тов. 12, 14). Тавиту в Йонії воскресив Петро, 
віддячивши за її велику щедрість (Ді. 9, 36). Щедрий має щастя в усьому. 
Щасливий той, хто пам’ятає про потребуючого та убогого, – в день лихий 
врятує його Господь (Пс. 41, 1).

Ми не повинні чекати негайної нагороди за милосердя.
Нагороди дочекається кожен, якщо не відразу, то пізніше. Насіння, 

кинуте в землю, також не відразу сходить і не відразу дає врожай.
Даючи милостиню, праведна людина досягає вічної нагороди.
Завдяки нашому милосердю заслуговуємо на швидке вислухання 

наших молитов.
Ніщо так не полегшує нам дороги до Бога, як милосердя (св. Гри-

горій Назіянський). Товит так повчав свого сина: «Не відвертай свого 
лиця від усякого бідного, і обличчя Боже не відвернеться від тебе» (Тов. 4, 
7). Корнилію говорить Ангел: «Твої молитви і твої милостині піднялись 
перед Богом, і Він згадав про тебе» (Ді. 10, 4). Якщо хочете, щоб Бог ви-
слухав вашу молитву, вислухайте благання убогих (св. Тома). Милостиня 
і піст – це крила молитви (св. Августин).

Милостиня робить убогих нашими друзями; вони моляться за нас, 
а їхня молитва має велику силу.
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Єврейська верхівка підтримала прохання поганського сотника, 
котрий збудував для них синагогу, оздоровити його слугу, і Христос 
відразу вислухав його (Лк. 7, 3). Убогі в Йонії просили за Тавиту, і Пет-
ро воскресив її (Ді. 9, 39). Бог сам запевняє, що молитва убогих не зали-
шається невислуханою (Пс. 22, 25; 69, 34). Однак найбільше моляться за 
своїх опікунів ті убогі, котрі вже на небі.

Обов’язок вдячності
Спаситель говорить: «Більше щастя – давати, ніж брати» (Ді. 20, 35), 

бо хто дає милостиню, той має право бути нагородженим Богом, а обда-
рований, прийнявши дар, не здобуває жодної заслуги, але зобов’язаний 
бути вдячним.

Взірцем вдячності є для нас Товит; оздоровлений, він дякує спочат-
ку Богові, а пізніше своєму товаришеві. Бути вдячним – означає визнава-
ти добродійства і намагатися віддячити за них своєму добродію. Бог хоче, 
щоб ми були вдячними за отримані добродійства (1 Сол. 5, 18); Христос 
розсердився на оздоровлених прокажених, котрі не прийшли Йому по-
дякувати (Лк. 17, 17). Бог часто нарікає на людську невдячність устами 
пророків; говорить, напр.: «Віл знає господаря свого, а осел – ясла пана 
свого. Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє» (Іс. 1, 3). Св. Павло 
часто нагадував вірним про вдячність (Кол. 3, 15; 5, 20). Бог сотворив тіло 
людини з землі, а не з повітря, золота, мармуру або дорогоцінного камін-
ня тому, що хотів, щоб людина вчилася вдячності від своєї матері-землі, 
бо вона примножує вкинуте в неї насіння, чого не робить повітря, золото 
і т. ін. (св. Амвросій).

Насамперед потрібно віддячити Богові, бо кожний добрий дар по-
ходить від Бога.

Св. Яків говорить: «Всяке добре даяння й усякий досконалий дар 
згори сходить від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни» 
(Як. 1, 17). Люди – лише слуги і знаряддя Бога, тому їм треба дякувати 
після того, як віддячилися Богові. Як тільки Ісус отримував якесь благо 
від свого Отця небесного, відразу здіймав очі догори і говорив: «Отче, 
величаю Тебе», або «Отче, дякую Тобі». Так було, напр., під час воскресін-
ня Лазаря (Йо. 11, 41). Ісус ніколи не вставав з-за столу, не подякувавши 
своєму Отцю; так було під час Тайної Вечері і в Емаусі. Подібно робили 
також святі. Давид вигукує: «Чим Господеві я віддячу за всі добродійства 
для мене?» (Пс. 116, 12).
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Першим кроком Ноя, коли він зійшов із корабля, було принесення 
Богові вдячної пожертви (Бут. 8). Звикай говорити після кожного отри-
маного блага: «Дякувати Богу». Ці слова часто повторювала Матір Божа. 
Добре також говорити: «Слава Отцю і Сину і т. д.»

І лише після того, як принесли подяку Богові, треба віддячити без-
посередньо добродію.

Давид, котрий чимало добра зазнав від Йонатана, просив після 
його смерті привести до себе його кульгавого брата, втішав його, чинив 
йому багато добра, садив його за свій стіл і віддав йому маєтки Савла 
(2 Цар. 9). Під час походу проти непокірного сина, не вистачило одного 
разу Давидові продовольства, але несподівано допоміг йому один бага-
тий 80-літній старець. Давид хотів віддячити йому, взявши з собою до 
Єрусалиму, де б він міг щасливо жити до смерті. Коли ж старець відмо-
вився, Давид взяв з собою його сина і зробив йому багато добра, а пе-
ред смертю нагадував своєму синові Соломону, щоб той не забував про 
сина того старця і щоб садив його за свій стіл. Товія на знак вдячності 
хотів віддати своєму товаришеві, архангелу Рафаїлу, половину привезе-
ної суми (Тов. 12).

Через вдячність досягаємо нових ласк і благословення Божого. 
Тільки-но Ной подякував Богові за порятунок, як уже отримує від Нього 
нові обітниці (Бут. 8–9). Рільник кидає в щедру землю насіння, бо знає, 
що збере багатий врожай. Подібно чинить і Бог. «Немає нічого кращого 
для Бога, як вдячність за отримані добродійства» (св. Йоан Золотоустий). 
Про людину, яка дякує Богові, дбає Бог більше, ніж про інших, і піклуєть-
ся про неї ретельніше (св. Ґертруда). Вдячність – це дорога, на якій дося-
гаємо Божої допомоги (Пс. 50, 24). Подяка одночасно є проханням нових 
благ. Невдячна людина зазнає нужди і нещастя. «Не заслуговує нових доб-
родійств той, хто не вміє дякувати за отримані» (св. Тома Аквінський). 
Невдячність – ворог ласки і спасіння (св. Бернард). Не полишить зло хати 
того, хто відплачує злом за добро (Прип. 17, 13). Вдячну душу Бог ро-
бить своєю приятелькою, а невдячною заволодіває диявол (св. Климентій 
Римський). Невдячним був Ахітотель, із котрим Давид сідав за один стіл, 
робив йому добро і котрий згодом приєднався до бунтівника Авесалома, 
на що Давид гірко скаржився (Пс. 55, 13 і наст.). Хто є невдячним для 
людей, є тим більше невдячним для Бога; бо «хто не любить брата свого, 
якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить» (1 Йо. 4, 
20). Невдячні люди найчастіше є безбожниками. Отже, завжди і за все ми 
повинні дякувати Богові. Треба бути вдячним за найменшу річ, бо хто не 
пошанує малої речі, той не вартий більшої.
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Кожен, хто хоче зробити людині добро, повинен заздалегідь бути 
ГОТОВИМ ДО невдячності. Прислів’я говорить: «Світ платить невдяч-
ністю». Свого часу невдячності зазнали пророки, Спаситель, апостоли. 
Заслуги багатьох видатних осіб були визнані людством лише після смерті 
цих людей. Але слід пам’ятати: хто зазнає невдячності від людей у дочас-
ному житті, буде нагороджений Богом у майбутньому.

Християнська праведність:  
добрі вчинки

Досі ми говорили про волю Бога (заповіді). Тепер поговоримо про 
виконання нами Божої волі. Коли ми дотримуємося Божих заповідей, 
живемо праведно, наші вчинки є добрими. Коли ж порушуємо те, що за-
повів Бог – скоюємо гріх. Добрим учинком називаємо таку дію людини, 
яку Бог винагороджує як таку, що відповідає Його волі, добровільну і 
сповнену задля Бога.

«Морально добрим» називаємо те, що є милим Богові або відпові-
дає Його волі. Бог є джерелом добра. «Ніхто не благий, окрім одного 
Бога» (Мр. 10, 18), – говорить Христос. Отже, морально добрим може 
бути лише те, що відповідає волі Бога. Вчинки, які не зовсім відповідають 
волі Бога, не є добрими вчинками. Хто вчинив якусь дурницю або скоїв 
щось погане і думає, що цим може звеличити Бога, той не робить доброго 
вчинку. Коли, наприклад, хтось застрілиться, щоб таким чином споку-
тувати якийсь свій гріх, або дасть милостиню, використавши для цього 
чуже добро, або молиться замість того, щоб виконувати свої безпосеред-
ні обов’язки, то цим він не робить нічого доброго, а, навпаки, грішить. 
Така людина не може розраховувати на нагороду в майбутньому житті.

Добрий учинок мусить бути зроблений добровільно. Вчинок, здій-
снений із якихось корисливих міркувань, а не задля Бога, не є добрим. 
Люди, які голодують, щоб набути розголосу або щоб таким чином заро-
бити гроші, не роблять доброго вчинку. Людський вчинок, здійснений 
без зважання на Бога, має малу вартість. Коли ж робимо щось, думаючи 
про Бога, про волю Христа, про любов до Христа, про вічну нагороду чи 
про страх перед вічною карою, то наш учинок стає ціннішим в очах Бога; 
такий учинок заслуговує Божої нагороди. Отже, найбільше добрих учин-
ків здійснюють праведники, бо вони, перебуваючи у стані ласки, постій-
но думають про Бога, і всі їхні дії пов’язані з Ним «…кожне добре дерево 
родить гарні плоди» (Мт. 7, 17).
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Хто ж робить добро із корисливою метою або щоб задовільнити 
якісь земні забаганки, не заслуговує на увагу і нагороду Бога. Його учин-
ки не мають вартості в Божих очах. Так чинили за часів Христа фари-
сеї. Вони сповнювали добрі вчинки так, щоб це бачили і хвалили люди. 
Христос картає їх, кажучи: «Вони вже мають свою нагороду» (Мт. 6, 2). 
Хто дає милостиню, щоб показати, який він добрий та щедрий, той не 
робить доброго вчинку і не матиме нагороди. В оцінці тієї чи іншої дії 
треба зважати на наміри. Вчинок сам по собі може бути добрим, але якщо 
він зроблений не з думкою про останню мету, він не має вартості. Хто, 
чинячи добро, шукає слави, той є злодієм, бо забирає Богові славу і річ, 
що Йому належить.

Добрий вчинок тим цінніший в очах Бога, чим безкорисливішим і 
самовідданім він є.

Що менше ми дбаємо про дочасну нагороду, роблячи щось, то ми 
є безкорисливішими, і то більшу вартість має зроблене нами. Тому Спа-
ситель доручає робити добро насамперед убогим, немічним, калікам, які 
не мають змоги віддячитися (Лк. 14, 13). Ще вартіснішими є такі добрі 
вчинки, здійснення яких вимагає самопожертви і самовідданості. Тому 
Христові дорожча дрібна милостиня убогої вдови від усіх дарів багатих 
(Мр. 12, 41). Вартість доброго вчинку залежить від ступеня Божої любові. 
«Дрібний учинок на честь Бога, який зроблений із думкою сподобатися 
Богові, є Йому милішим від великих справ, здійснених з меншою ревніс-
тю» (св. Франциск Салезький). Бог зважає не на наші вчинки, а на міру 
любові, з якою їх здійснюємо. Що більша любов, то досконаліша справа 
(св. Йоан від Христа).

Бог заповідає нам такі добрі вчинки: молитву, піст і милостиню.
Архангел Рафаїл промовив до Товії: «Молитва з постом – річ 

добра… Ліпше творити милостиню, ніж нагромаджувати золото» 
(Тов. 12, 8).

Молитвою називаємо різні види віддання честі Богові – прийняття 
Святих Тайн, слухання Служби Божої, проповіді і т. ін. Постом називає-
мо не лише утримання від споживання деяких страв як щодо їх кількості, 
так і щодо якості, а й подолання чуттєвого бажання, напр., цікавості. Ми-
лостинею називаємо будь-яку послугу, зроблену ближньому, а насампе-
ред діла милосердя щодо тіла і щодо душі.

Молитва, піст і милостиня – найкращі дороги до досконалості. Мо-
лячись, постячи, творячи діла милосердя, переборюємо в собі три голо-
вні похоті: гордість, похіть тіла і похіть очей. Таким чином наша душа 
може вільніше підноситися до Бога.
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Гордість долаємо молитвою, похіть тіла (бажання тілесних розко-
шів) – постом, похіть очей (бажання багатства) – милостинею. Отже, че-
рез молитву, піст і милостиню ми відриваємося від справ цього світу, цим 
самим досконаліше з’єднуючись із Богом.

Найнепомітніший вчинок може стати доброю справою, якщо здійс-
нюємо його з наміром звеличити Бога.

Збуджуючи в собі добрі наміри, християнин робить свої вчинки 
Божими, тобто сповненими цінності і заслуги. Ось чому св. Павло каже: 
«Чи ви… їсте, чи п’єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу!» 
(1 Кор. 10, 31). Тут мається на увазі не лише споживання їжі чи напоїв, а 
й праця, відпочинок, сон і т. ін. Отже, протягом одного дня можна легко 
виконати сотні добрих справ. Не конче потрібно збуджувати добрі намі-
ри перед кожним або при кожному вчинкові; достатньо зробити це часу 
від часу (св. Тома Аквінський). Тому збуджуй щодня ранком добре на-
мірення і відновлюй його частіше протягом дня. За наміренням судимо 
про цінність учинку. Проаналізуємо це на прикладі поцілунку Юди. Знак 
найтіснішої приязні, поцілунок, став найпідлішим учинком внаслідок 
злісного наміру. Намірення для діла є тим, чим корінь для дерева. Якщо 
корінь здоровий, то здоровим буде дерево і добрими будуть його плоди; 
якщо ж корінь зіпсований, то немає соків ані в дереві, ані в плодах. Це 
стосується і наших намірів… Чим є фундамент для будинку, тим є намір 
для діла (св. Григорій Великий).

Від виконання добрих учинків залежить наше спасіння.
Без добрих учинків немає спасіння. Св. Йоан Хреститель каже: 

«…кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь 
кинуть» (Мт. 3, 10). А Христос говорить: «Не кожний, хто промовляє до 
мене “Господи, Господи!” – ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чи-
нить волю Отця мого, що на небі» (Мт. 7, 21). Під час Страшного суду 
Спаситель жадатиме від нас звіту про діла милосердя (Мт. 25, 31). Згадай-
мо притчу про неврожайне фігове дерево (Лк. 13, б), про таланти (Мт. 25, 
14), про розумних і нерозумних дів (Мт. 25).

Самою праведністю (яка полягає в тому, щоб не убивати, не красти, 
не обманювати і т. ін.) Бог не задовільняється. Під час Страшного суду 
буде багато таких, які підуть у вогонь не тому, що творили зло, а тому, 
що не робили добра (св. Єронім). Не робити нічого доброго – означає те 
саме, що робити зло (св. Йоан Золотоустий). Небо – це плата за виконану 
працю; хто не працював, той не може чекати нагороди.

Кожна людина має трьох приятелів: гроші, свояків і добрі діла. Пер-
ший приятель (гроші) залишає її у хвилину смерті, другий (свояки) това-
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ришує їй тільки до гробу і лише третій іде з нею аж перед престол Бога. 
Тому говориться у Святому Письмі про померлих: «учинки їх за ними 
йдуть» (Од. 14, 13).

За наші добрі вчинки Бог дарує нам витривалість, а коли ми все ж 
скоїмо важкий гріх, наділяє нас щедрими діючими ласками, щоб ми на-
вернулися. До Давида, який спіткнувся, посилає Бог пророка Натана, 
Петра опам’ятовує Спаситель одним своїм поглядом.

Здійснюючи добрі діла, грішник отримує діючі ласки, потрібні для 
його навернення; праведник досягає помноження ласки освячуючої та 
вічного щастя, а також заслуговує вислухання молитов, а часто і нагоро-
ди вже тут, на землі.

Добрі діла грішника сприяють його наверненню. Роблячи доб-
ро, грішник відвертається від земних створінь, а звертається до Бога, і 
в його душі робиться щораз ясніше, а у серці – тепліше. Таким чином 
грішник поступово змінює свій спосіб життя. «Молитва і тяжкий гріх не 
можуть бути з собою у згоді» (св. Тереза). Це ж можна сказати і про піст 
і милостиню. Молитва грішника не має заслуги, але завдяки їй досягає 
він ласки прощення. Таку силу має молитва не завдяки заслугам того, 
хто молиться, а лише тому, що Бог обіцяв: «Хто просить, той одержує» 
(св. Альфонс). Проте слід пам’ятати, що людина у стані тяжкого гріха не 
може за допомогою лише добрих учинків досягти вічних заслуг. Гілка дає 
плоди лише разом із виноградною лозою (Йо. 15, 4), оскільки вона жи-
виться соками, які вбирає з ґрунту корінь. Отже, заслужити вічне життя 
може лише та людина, яка поєднана з Христом через освячуючу ласку і 
на яку внаслідок цього спливає Христова ласка. Як у розбитому посуді 
не затримається вода навіть під час наисильнішого дощу, так і в стані 
тяжкого гріха не можна заслужити на вічне щастя. Отже, оскільки добрі 
діла грішника не забезпечують йому нагороди у майбутньому житті, а 
лише спричиняються до його навернення, то такі діла називаємо «вчин-
ками мертвими». Одначе, добрі діла оберігають грішника від багатьох 
Божих кар, які інакше зіслав би на нього Бог. Праведник завдяки добрим 
учинкам досягає освячуючої ласки і вічного щастя (Тридентійський Со-
бор 6, 32). Ісус Христос говорить, що Отець Його відрізає кожну гілку, 
яка не приносить плоду, а ту, котра родить, очищає, щоб приносила ще 
кращий урожай (Йо. 15, 2), а в іншому місці: «Кожному, хто має, дасться» 
(Лк. 19, 26).

Цим Спаситель хоче сказати, що ласки освячуючої досягнуть ті, 
котрі вже її мають. За добрі вчинки Христос обіцяє стократну нагороду 
і вічне життя (Мт. 19, 29). Наші добрі діла не гинуть, як це могло б зда-
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ватися: і вони є насінням, яке проростає у майбутньому житті і дає пло-
ди (св. Бернард). Добрі діла праведників називаємо «живими», оскільки 
вони будуть винагороджені після смерті. Що більше таких учинків зро-
бить праведник, то більшим буде його щастя у небі. Христос сам каже: 
«Син Чоловічий має прийти у славі Отця свого з ангелами своїми й тоді 
віддасть кожному згідно з його ділами» (Мт. 16, 27). А св. Павло говорить: 
«Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж щедро сіє, той щедро жатиме» 
(2 Кор. 9, 6). Флорентійський Собор заявляє, що душі у небі оглядають 
Бога в трьох особах Божих, але одні досконаліше, ніж інші, відповідно 
до неоднакових заслуг. Добрі вчинки знищують кари за гріхи тому, що їх 
виконування внаслідок первородного гріха є зв’язане з труднощами (св. 
Тома Аквінський). Виконання добрих учинків утруднюють також зов-
нішні перешкоди, які дуже часто походять від злих духів.

Оскільки добрі вчинки поєднані з труднощами, остільки вони ма-
ють цінність надолуження і ведуть до прославлення караючої справед-
ливості Божої. Водночас, вони прославляють Бога і служать для добра 
ближнього. Завдяки їм досягаємо вислухання наших молитов. Такий на-
слідок мали вчинки сотника Корнилія (Ді. 10) і св. Моніки, матері св. Ав-
густина.

Дочасна заплата за добрі діла полягає звичайно в тому, що Бог по-
множує наше майно і здоров’я, продовжує наше життя, обдаровує нас 
людською шаною, внутрішнім спокоєм, задоволенням тощо.

Хто ж допускається тяжкого гріха, той втрачає заслуги за всі свої 
добрі вчинки. «Коли ж праведник відвернеться від своєї справедливості, 
творитиме кривду й коїтиме всі ті гидоти, що коїть грішник, – то чи йому 
жити?» (Єз. 18, 24). Коли, однак, людина очиститься від тяжких гріхів че-
рез таїнство покути, стають знову живими усі її добрі вчинки. Лише від-
пущені гріхи гинуть раз і назавжди. Яким добрим є Господь Бог!

Добрими вчинками можемо допомагати іншим: і живим, і душам у 
чистилищі.

Ми повинні сповнювати добрі діла на очах наших ближніх, щоб дати 
їм добрий приклад. Про те, як може впливати добрий приклад, свідчить 
подія з життя св. Пахомія. Проживав він раз на квартирі однієї христи-
янської родини. Тут гостили його дуже сердечно і, разом з тим, мав він 
завжди перед очима взірцеву, чесну поведінку всієї родини. Це зробило на 
нього таке сильне враження, що він почав ознайомлюватися з основами 
християнської релігії і, врешті, погодився охреститися. Пізніше був рев-
ним сподвижником монашого життя і зробив багато для християнства у 
Єгипті (+348). Христос нагадує нам: «Нехай сіяє світло ваше перед людь-
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ми, щоб бачили добрі ваші вчинки і прославляли Вітця вашого, котрий є 
на небесах» (Мт. 5, 16).

Маємо, однак, світити людям добрим прикладом, лише думаю-
чи про Божу славу і спасіння людських душ. Христос бажає, щоб ми, як 
світло, розганяли темряву, таким чином стаючи учителями для інших, як 
добрі Ангели, впливаючи на наших братів (св. Йоан Золотоустий). «Хто 
живе праведно сам для себе, той подібний до вуглика; хто ж сіяє світлом 
праведності перед багатьма, цей подібний до лампи, яка не тільки сама 
світить, а й іншим присвічує» (св. Бернард). Коли Христос погрожує тим, 
хто дає поганий приклад своїм ближнім, то яке ж благословення з неба 
жде тих, хто своїм праведним, повним чеснот життям спонукає інших до 
доброго? (св. Франциск Салезький).

Отже, ми повинні ревно використовувати час нашого життя для 
здійснення добрих учинків.

Ділова людина каже: «Час – це золото». Але час має набагато більшу 
вартість, аніж золото, «бо від хвилини часу, що минає, залежить вічність» 
(св. Єронім). «Поки дня, маємо виконувати діла того, хто послав мене, – 
бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти» (Йо. 9, 4).

Як нерозумно чинить той, хто женеться лише за чуттєвими втіха-
ми, замість того, щоб робити добро. Колись він гірко шкодуватиме, що 
марнував хвилини свого життя, але буде вже пізно.
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Святе ПиСьМО

Про милосердя 
Милосердя Його з роду в рід на тих, які страхаються Його (Лк. 1, 50).
ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи на-

зад нічого, а велика буде ваша нагорода й будете Всевишнього синами, 
бо Він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний (Лк. 6, 35–36).

коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов 
не судити світ, а спасти світ (Йо. 12, 47).

Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого ми-
лосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашім горі, щоб ми 
могли втішити тих, які у всяких скорботах, тією втіхою, якою Бог са-
мих нас утішає (2 Кор. 1, 3–4).

не зволікає Господь з обітницею, як деякі вважають це за зволікання, 
а виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, 
лише щоб усі прийшли до покаяння (2 Пт. 3, 9).

істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – 
ви мені зробили (Мт. 25, 40).

Хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я – Господь, 
який творю милость і суд, і справедливість на землі; мені бо це довпо-
доби, – слово Господнє (Єр. 9, 23).

Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним – світ спасти (Йо. 3, 17).

Притчі 
Лк. 10, 25–37
Лк. 18, 1–8
Мт. 18, 10–14
Лк. 15, 8–10

Лк. 15, 11–32
Лк. 16, 19–31
Мт. 18, 21–35
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МАти тереЗА  
З кАлькУтти  

тА її ОСОБливА МіСія
«Дозволь мені проповідувати любов не словами,  

а прикладом мого життя, силою, надихаючим впливом моїх справ,  
що показують всю глибину любові,  

яка палає у моєму серці»  
Молитва матері Терези

Мати Тереза встава-
ла о 3.30 ранку. Після Святої 
Меси та легкого сніданку по-
чиналося служіння. Протя-
гом дня вона виконувала ту 
саму роботу, що й інші сестри, 
навіть прибирала в туалеті, 
коли приходила її черга. Час-
то вона працювала весь день, 
не зупиняючись, щоб перепо-
чити або втамувати спрагу. 
Тих, до кого поспішала мати 
Тереза, вона називала «мої 
люди». Надихаючи всіх своїм 
ентузіазмом, вона постійно 
знаходила нові й нові способи 
допомогти страждаючим. Так 
одного разу, на борту літака, 
під час обіду, вона звернула-
ся до пасажирів з проханням 
передати їй продукти, що за-

лишилися недоторканими після їжі: хліб, печиво, страви. «Це для моїх 
будинків, – пояснила вона, – велике вам спасибі за допомогу!»
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Вона вірила в людей. Вона вірила, що людина створена для любові 
і добра, створена, щоб бути щасливою і дарувати щастя іншим. Мати Те-
реза безмежно любила людей. Своїм життям вона показала, що любов 
робить дива. Вона показала, що людська душа прекрасна, – душа кожного 
з нас. Вона захоплювалася людьми, вчилася у них, використовувала будь-
яку можливість, щоб послужити їм. «Для мене кожна людина в світі є уні-
кальною. Кожна є надзвичайно важливою», – ці слова показують глибину 
любові матері Терези до людей, бо з глибини серця промовляють уста.

Малá, худорлява, усміхнена бабуся. Проникливий погляд, щасливе 
обличчя, працьовиті, непропорційно великі натруджені руки. В її при-
сутності співбесідники відчували себе осмисленою частиною творін-
ня – вона променисто і розумно дивилася в обличчя світу, дивилася вам 
в очі, вибачаючись, що вимушена поспішати. Не говорила слів про Бога 
щомиті, але постійно про Нього свідчила. Вона радісно робила те, що 
опинилося за межами людських інтересів, і не говорила нічого зайвого. 
Потребуючим казала: «ТИ не один».

Індія – країна, максимально пристосована для християнського по-
двигу. Її мешканці – бідні, схильні до страшних хвороб… 38-річна повна 
сил католицька монахиня, здійснюючи чергову звітну поїздку, усвідоми-
ла, що з надійних стін монастиря їй доведеться піти у натрища. 

Неймовірна албанська монахиня організувала великі клініки, які 
їздять по всьому світу і надають допомогу прокаженим. Велика кількість 
людей отримує опіку від її помічниць. Вона організувала першу клініку 
для заражених СНІДом. Вона створила притулки для хворих у Гарлемі. 
Вона встигала скрізь, а світ з подивом відзначав, що після чергового ін-
фаркту, малярії та інших хвороб її діяльність тільки розширювалася.

Мати Тереза не давала інтерв’ю. Вона знала – часу обмаль, її чека-
ють. Їй дарували неймовірні машини – вона продавала їх і на отримані 
гроші будувала госпіталь. Коли їй давали пожертви, журналісти хитро за-
питували: «Чи морально брати гроші з рук диктаторів? Папаша Дювальє 
виписав чек…». Монахиня посміхалася і відповідала: «Не варто звертати 
уваги на те, що хто скаже. Треба просто робити свою справу».

Сестер навчають дев’ять років. Кожна повинна підтвердити своє 
покликання. Кожна повинна дотримуватися обітниці убогості й служіння 
бідним. Сестри не можуть працювати на багатих і брати гроші за роботу, 
якою не була б мотивація. Вони постійно повинні зберігати емоційну рів-
новагу, спокій й не мати потреби розповідати й обговорювати пережите 
й побачене, яким би воно не було. Вони повинні торкатися хворих і вміти 
це робити з любов’ю. Вони повинні розуміти потреби своїх підопічних.
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Це робота безконечна, як і хвороби й нещастя в людському роді. 
Вона безглузда, тому що вмираючі вмирають, жебраки голодують, алко-
залежні повертаються до свого хворобливого заняття. Навіщо ж це ро-
бити?

«… Господи, допоможи мені зрозуміти благо ближнього ліпше, ніж-
мооє власне. Та й буду я працювати, розуміти його, а не шукати у нього 
розуміння. Нехай я старатимуся любити його, а не шукати у нього лю-
бові…»

Так молилася мати Тереза разом із сестрами, так моляться вони те-
пер, після її смерті.

У 1979 році вона отримала Нобелівську премію, яку влга повніс-
тю вклала в свою місію. Як і інші гроші, якими її нагороджували. Своє 
почесне лауреатство мати Тереза використовувала на користь справі як 
тільки могла.  Від моменту, коли вона стала нобелівським лауреатом вона 
могла неголосно, але владно зупинити війну – нехай не на довго, як у Бей-
руті, – тільки на час, необхідний для евакуації 37 дітей із зони вогню, але 
це було дуже важливо для тих, які «вимірюють серцем».

У віці 87 років мати Тереза померла. Після неї залишилося ней-
мовірно мало – кілька слів, госпіталів та сестри. І мільйони приречених 
на смерть.

історія життя
Мати Тереза народилася 16 серпня 1910 р. у Скоп’є (Югославія) в 

заможній сім’ї албанських католиків. При хрещенні, 27 серпня, вона от-
римала ім’я Ґонжа-Агнеса.

Батьки Агнеси були глибоко віруючими людьми. Кожен вечір сім’я 
збиралася на спільну молитву, регулярно брала участь у Святій Месі. Раз 
на тиждень мати разом із дітьми відвідувала в місті хворих, відносила 
жебракам їжу і одяг. Вона хотіла, щоб її діти були чуйні до людської не-
долі і вчилися любити своїх ближніх. Вона часто нагадувала їм: «Вам по-
щастило, ви живете в гарному будинку, у вас є їжа, одяг, ви ні в чому не 
відчуваєте потреби. Але ви не повинні забувати, що безліч людей відчу-
ває голод; є діти, яким нічого їсти, нічого одягнути, а коли вони хворіють, 
у них немає грошей на лікування». Агнеса була кращою ученицею в класі 
завжди радісна, привітна, готова надати допомогу іншим. Вона брала ак-
тивну участь у житті парафії, співала в хорі, грала на гітарі, писала вірші. 
Парафіяльна спільнота була для неї другою сім’єю. Вона навіть думала 
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присвятити себе музиці або літературній діяльності, – дівчина була тала-
новита, її роботи друкували в місцевій газеті.

Трагічним переживанням для сім’ї стала раптова смерть батька в 
1919 р. Перші роки після смерті батька були для родини дуже важкими, 
але мати, жінка з сильною вірою, вміла долати труднощі. «Мама вчила нас 
молитися і допомагати людям, яким важко. Навіть після смерті батька ми 
були щасливою родиною. Ми вчилися цінувати молитву і працю, – згаду-
вала мати Тереза. – Багато бідних в Скоп’є і його околицях знали наш дім. 
Ніхто ніколи не йшов від нас з порожніми руками. Щоразу хтось з нами 
обідав, – це були бідняки, люди, у яких не було нічого».

Покликання
Мати Тереза завжди з хвилюванням згадувала той момент, коли 

вперше відчула покликання до монашого життя: «Мені було 12 років, 
коли в моїй душі народилося гаряче бажання цілком належати Богові. 
Я відчула, що Господь закликає мене стати монахинею і присвятити все 
своє життя Йому. Але тоді я намагалася відкинути від себе ці думки, тому 
що не хотіла бути монахинею. І лише пізніше, коли мені було 18 років, я 
відповіла на заклик Господа».

Господь Бог бажає привести кожну людину до повноти щастя. Наш 
земний шлях – це болісний шлях звільнення від рабства гріха й егоїзму, 
шлях «дозрівання» до святості й безкорисливої любові. Для кожної лю-
дини Господь Бог «накреслив» найкращий життєвий шлях, і дуже важ-
ливо вміти під час молитви «прочитати» Божий задум, прийняти його 
і сміливо піти за голосом покликання. Агнеса (мати Тереза) на перших 
порах намагалася відігнати від себе думки про чернече життя. Однак 
вона багато часу присвячувала молитві та посту, намагаючись розпізна-
ти Божу волю. Запитавши свого духовного наставника, як знайти упев-
неність в тому, що Бог дійсно закликає її, почула відповідь: «Найкращим 
критерієм є глибока радість від думки про життєву дорогу, на яку кличе 
тебе Бог».

У серпні 1928 р. Агнеса відправляється на духовні вправи в Санк-
туарій Матері Божої в Летніци, де після декількох днів молитви приймає 
остаточне рішення стати місіонеркою і цілком присвятити себе Богові. 
Цьому рішенню передувала довга внутрішня боротьба: прив’язаність до 
сім’ї, мрії про власних дітей та будинок… Але відповівши Христові «так», 
вона відчула, як її серце наповнилося невимовною радістю.
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Вона написала листа з проханням прийняти її до Згромадження 
Сестер Богоматері Лоретанскої в Ірландії, яке готувало вчительок для 
початкових шкіл в Індії. Її прийняли. У вересні 1928 р. Агнеса вирушила 
до Дубліна, де почала формацію в постулаті. Разом з чернечою сукнею 
вона отримала також і нове ім’я – Марія Тереза Дитятка Ісуса. Прикладом 
святості стала для неї св. Тереза з Ліз’є, зарахована до лику святих у 1925 
р. У січні 1929 р. монахиня Марія Тереза вирушила в далеку подорож до 
Калькутти. У будинку спільноти в Дарджилінзі вона почала формацію в 
новіціяті, а через два роки склала перші чернечі обіти. «Це були найпре-
красніші дні в моєму житті», – згадувала мати Тереза.

24 травня 1937 р. вона склала довічні обіти. У цей день мати Тереза 
цілком віддала себе в розпорядження свого єдиного Коханого Ісуса Хрис-
та, щоб силою Його любові змінювати світ, перемагаючи будь-яке зло. 
Незабаром настоятелька повідомила, що сестра Тереза повинна повер-
нутися до Калькутти, щоб приступити до обов’язків вчительки географії 
та історії у школі ім. Пресвятої Діви Марії. У 1944 р. сестра Тереза стала 
директором цієї школи. Учениці її поважали, тому що вона завжди ста-
вилася до них, як до своїх улюблених дітей, і водночас вимагала від них 
необхідних знань, як любляча мати.

Особлива місія
У вересні 1946 р. сестра Тереза мала брати участь у щорічних чер-

нечих духовних вправах в Дарджилінзі, в будинку новіціяту, розташо-
ваному в красивому місці біля підніжжя Гімалаїв. Вона їхала туди в пе-
реповненому поїзді, який ішов дуже повільно, зупиняючись на кожній 
станції. Сестра Тереза бачила натовпи людей, дуже бідних, багато з них 
були вкрай виснажені і вмирали від голоду. Інтуїція віри, яка випливає 
з любові до Ісуса, підказувала їй, що ці найбідніші з бідних були таки-
ми ж улюбленими дітьми Бога, як і її учениці із заможних родин. Спос-
терігаючи за матерями, які з величезною ніжністю притискали до себе 
дітей, вона розуміла, як сильно страждають ці жінки, бачачи своїх дітей, 
які вмирали з голоду. Це глибоко вразило сестру Терезу. По-новому про-
звучали в її серці слова Ісуса: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів 
найменших – ви мені зробили» (Мт. 25, 40). Для неї стало очевидним, що, 
складаючи вічні обіти, вона дала обітницю самому Ісусові, який страждає 
в цих людях. Вона відчула, що зобов’язана подбати про свого Нареченого, 
що перебуває в жебраках і стражденних людях.
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«Я відчувала, – через роки писала мати Тереза, – що Господь чекає, 
щоб я добровільно відмовилася від спокійного життя в моєму ордені 
і вийшла на вулиці служити жебракам. Це була ясна і чітка вказівка: я 
повинна була покинути стіни монастиря, щоб жити серед жебраків. І не 
просто жебраків. Він закликав мене служити зневіреним, найубогішим у 
Калькутті – тим, у яких не було нікого і нічого, тим, до яких уже ніхто не 
хоче наближатися, тому що вони заразні, брудні, на них повно ран; тим, 
які не можуть навіть іти просити милостиню, тому що вони голі, у них 
немає навіть одягу, щоб прикрити тіло, тим, які вже не можуть їсти, тому 
що від виснаження у них немає сил навіть на це, тим, які в знесилені па-
дають на вулицях, усвідомлюючи, що вмирають; тим, які вже не плачуть, 
тому що у них вже немає сліз. Саме таких людей показав мені Ісус під час 
цієї подорожі, і Він побажав, щоб я полюбила їх. Богові потрібна була моя 
бідність, моя слабкість, моє життя для того, щоб проявити свою любов до 
наубогіших…».

Страждання справжньої любові
Мати Тереза часто говорила, що справжня любов невіддільна від 

страждання, що «злидні створив не Бог, а я і ти, тому що ми не вміємо діли-
тися». Жебраки, яким вона хотіла служити, були переважно хворі, вкриті 
виразками, серед них було багато прокажених. Усі вони потребували ме-
дичної допомоги. Тому мати Тереза вирішила навчитися надавати першу 
допомогу, робити уколи, обробляти рани. Для цього вона пройшла корот-
кий курс із підготовки медсестер, а після закінчення відправилася на вулиці 
Калькутти. Це було в свято Різдва Христового – в день, коли Син Божий, 
втілившись, з’єднався з кожною людською істотою і кожному надав вели-
чезну гідність і нескінченну цінність. Мати Тереза зав’язала свою діяльність 
серед найубогіших з радісною, хоча для багатьох людей і шокуючою істи-
ною, яку виявив Христос в таємниці Втілення: в слабкості і вбогості свого 
тіла кожна людина велика, тому що вона – дитя Боже.

«Відхід зі спільноти сестер лоретанок, – згадує мати Тереза, – був для 
мене гірким переживанням. У монастирі я жила, не знаючи труднощів. Ні-
коли і ні в чому я не відчувала потреби. І ось усе змінилося. Я спала, де до-
водилося, на підлозі, в нетрях, де по кутах шкреблися миші; я їла те, що їли 
мої підопічні, і тільки тоді, коли було що. Але я обрала це, щоб у буквально-
му сенсі втілити в життя Євангеліє, особливо слова Ісуса: «я голодував, і ви 
дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене напоїли; чужинцем був, і ви мене при-
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йняли; нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, 
і ви прийшли до мене» (Мт. 25, 35–36). У найубогіших людях Калькутти я 
любила Ісуса, а коли любиш, то не відчуваєш страждань чи труднощів. Тим 
більше, що від самого початку я не мала часу нудьгувати. Моїм покликан-
ням було служіння найубогішим. Я жила, цілком покладаючись на волю 
Божу, і Господь провадив мене. Щохвидини я відчувала Його присутність, 
бачила Його безпосереднє втручання в моє життя».

Місіонерки любові
На початку 1949 р. до матері Терези приєдналися перші молоді дів-

чата, які бажали присвятити себе служінню вбогим. 7 жовтня 1950 р. 
папа Пій XII затвердив орден Місіонерок Любові. Найголовніша мета 
цього ордену – тамувати спрагу нескінченної любові в людських душах, 
яку пережив Христос під час агонії на хресті, через виконання обітниць 
чистоти, вбогості та послуху, через молитву, важку працю, турботу про 
спасіння і освячення найубогіших. «Ми служимо Христові, якого бачимо 
в кожному стражденному злиденному. Якщо ми молимося, то ми віри-
мо. Якщо віримо, то любимо. Якщо любимо, то служимо, – писала мати 
Тереза. – Ми – місіонерки Любові, тому що “Бог є Любов”. Ми покликані 
донести убогим і стражденним любов, якою Бог полюбив їх».

У 1959 р. місіонерки Любові взяли на себе турботу про прокажених 
Калькутти, яких тоді було близько 30 тисяч. Сестри ордену відкрили амбу-
латорію для прокажених і заснували так зване Місто Миру (Шанті Наґар) 
– поселення, де могли жити прокажені разом зі своїми сім’ями. Мати Те-
реза бачила в прокажених дітей Божих. Ісус помер на хресті також за них. 
А завдяки тому, що ці люди були відзначені таким важким стражданням 
і жили в таких жахливих умовах, вони більше, ніж будь-хто інший були 
учасниками таємниці Христових страстей. «Коли я торкаюся до тіла про-
каженого, від якого виходить сморід, я ніби торкаюся до тіла Христа, як і 
тоді, коли приймаю Його у Євхаристії. Так, проказа – це дуже важка, боліс-
на хвороба, але вона не така страшна, як відчуття того, що ти – людина, 
позбавлена любові, небажана, покинута всіма», – говорила мати Тереза.

Хворих потрібно нагодувати, одягнути, їм необхідні дорогі хірур-
гічні операції, ліки. У сестер матері Терези нічого немає. Вони живуть 
так само, як і їхні підопічні, тобто як самі убогі. Статут ордену в цьо-
му відношенні дуже строгий. Згідно з ним сестрам дозволено мати лише 
найнеобхідніше: біле сарі та прості сандалі. Кожна із сестер, коли отри-
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мує призначення на нове місце, протягом десяти хвилин має бути готова 
податися в дорогу – всі її пожитки вміщуються у невеликій сумці.

Сестри цілком покладаються на Боже Провидіння. «Щодня Бог 
здійснює для нас справжні дива, – згадувала мати Тереза. – Ми бачили 
дуже конкретні прояви цього. Якби не було цих “повсякденних” чудес, ми 
просто не змогли би продовжувати нашу діяльність, не змогли би нічо-
го зробити. Провидіння щодня піклується про мене, моїх сестер і наших 
підопічних. Робить це за посередництвом бізнесменів, державних уста-
нов, підприємств, нафтових корпорацій, влади. Але перш за все – через 
маленькі скромні людські пожертви. Саме ці пожертви мають найбільшу 
цінність, адже щоб їх внести, людям доводиться від чогось відмовлятися. 
Завдяки цьому їхній жест стає справжнім актом любові».

Нині в 123 країнах у 610 місіонерських центрах працює 4 тисячі 
місіонерок Любові. Сестри допомагають у харчуванні півмільйонові сі-
мей, навчають 20 тисяч дітей та доглядають за 90 тисячами прокажених.

Мати Тереза померла 5 вересня 1997 р. 13 вересня пряму трансляцію 
з її поховання вели найбільші телеканали світу. Її тіло везли вулицями 
Калькутти на гарматному лафеті, на якому свого чау везли тіло Махатми 
Ґанді. Ця маленька, вся в зморшках сестричка з Калькутти, завдяки своїй 
повній відданості Христові стала для людей скарбом, оскільки випромі-
нювала Любов, яка є єдиною надією для світу.

Незадовго до її смерті один журналіст задав їй питання: «Ви боїтеся 
смерті?» Мати Тереза відповіла: «Ні, зовсім не боюся. Померти – значить 
повернутися додому. Хіба ви боїтеся повертатися додому до своїх близь-
ких? Я з нетерпінням очікую смерті, адже тоді я зустріну Ісуса і всіх лю-
дей, яких під час свого земного життя я намагалася обдарувати любов’ю. 
Це буде чудова зустріч, хіба не так?». Коли мати Тереза говорила це, її 
обличчя світилося радістю і спокоєм.

настанови матері терези
Любіть один одного, як Бог любить кожного з вас: сильною і особливою 

любов’ю. Нехай кожен буде доброзичливим до інших; краще роби-
ти помилки з доброзичливістю, ніж дива без неї.

Плід тиші є молитва, плід молитви – віра, плід віри – любов, плід лю-
бові – служіння, а плід служіння – мир.

Якщо ви хочете бути щасливою родиною, якщо ви хочете бути свя-
тою родиною, віддайте свої серця любові.
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Бог не створював злиднів – їх створили ми. Перед обличчям Бога ми всі 
убогі.

Ми не можемо робити великих справ – лише малі з великою любов’ю. 
Я вірю в малі справи, саме в них наша сила.

Не дозволяй собі засмучуватися невдачею, якщо ти зробив все, що міг.
У цьому секрет добра: спочатку воно слабке, але всемогутнім стає 

в кінці. Зло, навпаки, всемогутнє спочатку, але слабшає з часом.
Будьте вдячні!.. Якщо ви цінуєте все, що дає вам Бог, Він не залишить 

вас.

Живіть
Слова цього заклику зустрічають кожного, хто входить до Будинку 

матері Терези, який вона відкрила для хворих з важкими і невиліковни-
ми хворобами. Ці слова – це чудодійні заклинання, що дають надію; це 
сокровенна молитва, яка допомагає стражденному; це заповіт, звернений 
до кожного з нас.

Життя – це можливість. Скористайся нею.
Життя – це краса. Зхоплюйся нею. 
Життя – це блаженство. Скуштуй його.
Життя – це мрія. Здійсни її.
Життя – це виклик. Прийми його.
Життя – це обов’язок твій щоденний. Виконуй його.
Життя – це гра. Візьми в ній участь.
Життя – це багатство. Не розтринькай його.
Життя – це майно. Бережи його.
Життя – це любов. Насолоджуйся нею сповна.
Життя – це таємниця. Пізнай її.
Життя – це заповіт. Виконай його.
Життя – це пісня. Заспівай її до кінця.
Життя – це боротьба. Стань борцем.
Життя – це безодня невідомого. Коли спустишся в неї – не лякайся.
Життя – це удача. Лови її.
Життя таке прекрасне. Не загуби його.
Життя – твоє. Борись за нього!
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Посміхайтеся
Якщо ви в поганому настрої, тому що вас образили або ви отрима-

ли погані новини, скористайтеся силою посмішки. Навіть якщо вас ніхто 
не бачить, постарайтеся посміхнутися, щоб показати собі самому, що ви 
стоїте вище понад усякі труднощі. Думайте, що ви невразливі, безсмерт-
ні, вічні. Подаруйте собі посмішку, як ви іноді це робите, проходячи повз 
дзеркало. Навіть якщо ваша усмішка буде трохи натягнутою, це вже по-
чаток поліпшення. Щойно ви посміхнетеся, ви вже будете в кращому на-
строї. А в доброму настрої легше вирішувати проблеми. Ви не уявляєте, 
як багато доброго здатна дати вам самим і людям довкола вас звичайна 
посмішка. Бог допомагає тим, хто всі неприємності й прикрощі зустрічає 
не наріканням і скаргами, а радістю і посмішкою. Отримавши від життя 
черговий удар, скажіть собі: «Все могло бути набагато гірше» – і посміх-
ніться…

Любіть…
Не бійтеся любити. Відкривайте серце і постарайтеся пробудити в 

ньому любов. Для цього потрібно перестати бачити в інших і в собі тіль-
ки недоліки і помилки. Шукайте і знаходьте в людях прекрасне і добре. Це 
надихає і нас самих, і інших людей на прояв кращих якостей. Люди дійсно 
вміють любити, не ставлячи жодних умов. Вони здатні висловлювати лю-
бов до всіх людей і навіть любити своїх ворогів… Любов – це мистецтво, 
і вона вимагає тренування, так само як і надбання будь-якої навички. Хо-
роші лікарі, музиканти, художники, спортсмени годинами вправляються, 
щоб удосконалити свої вміння та здібності. Так само і з любов’ю. Якщо 
ми перестанемо любити когось при першому ж ускладненні відносин, ми 
не розвинемо в собі вміння любити. Якщо ми не будемо докладати зу-
силь, щоб любити, то будемо самотні й нещасні.

www.catholic-media.org
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Анна райдер 

СвятА іЗ нетрів –  
МАти тереЗА

дОЩ. БЛАГОСЛОВЕННИЙ ДОЩ. 
Калькутське небо поливало дощем палючу спеку квітневого дня, 

виганяючи діток із вузьких провулків у нетрях на широкий тротуар. Там 
вони задирали голови і ловили краплини дощу широко розтуленими ро-
тиками. Йшов 1996 рік.

У цьому місяці мене щоразу притягують до себе образи, звуки і за-
пахи, які пронизували ті священні тижні перед Великоднем у індійському 
місті Калькутта. Я згадую дощ, після якого від бетону підіймалася густа 
пара, і красу уроків, отриманих там, серед бруду і смороду, уроків страж-
дання, отриманих від жінки, яку називають «святою із нетрів», – від ма-
тері Терези.

Будинок  
матері терези

Була шоста ранку, коли я опинилася в «материнському домі» – цен-
трі всесвітнього служіння матері Терези. 

Кожен день починається з молитви: добровольців усіх культур і 
віросповідань, що з’їхалися до Калькутти, запрошують на ранкову Служ-
бу Божу. Я зняла взуття, як наказує звичай, і піднялася сходами до про-
сторого порожнього приміщення з цементною підлогою. Там були вівтар 
і Розп’яття, позаду яких стояла лава. Я сподівалася хоча б краєм ока по-
бачити матір Терезу.

Вона повільно увійшла до приміщення у супроводі черниць створе-
ного нею ордену Місіонерок Любові. Її ноги без взуття здавалися набряк-
лими, голова була схилена в молитві. Вона сіла на задню лаву і злилася з 
морем інших білих зі синьою смугою сарі.
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Більшу частину Меси, яка тривала 45 хвилин, мати Тереза залиша-
лася зануреною в молитву. Вікна, що виходили на гучну вулицю, були 
відчинені, але всередину не доходив жоден подув. Квітень – один із най-
спекотніших місяців у Калькутті. Краплі поту виступили на обличчях 
людей, що зібралися у приміщенні.

Крім сарі, мати Тереза носила пов’язку навколо плеча. Тижнем рані-
ше вона впала і зламала собі ключицю, – це дуже болюча травма. Вона 
була бліда і втомлена на вигляд. У мене в кишені лежав лист, який мати 
Тереза написала мені кілька місяців тому. Як робили й тисячі інших жур-
налістів упродовж багатьох років, я надіслала їй письмове прохання про 
інтерв’ю. У своїй відповіді вона ввічливо відмовила, зазначивши, що не 
дозволяє вести зйомки роботи Місіонерок Любові, зате запросила мене 
до Калькутти взяти участь у «справах любові». Я не хотіла втратити мож-
ливість долучитися до роботи, яка піднесла смиренну черницю до висот 
всесвітньо відомого служіння.

В агентстві новин визнали, що подібне запрошення вже саме по 
собі цінне, і спорядили зі мною двох операторів, так, «на всяк випадок». 
(пізніше з’ясувалося, що всі, хто писав листи, отримували схоже запро-
шення!). Оператори, що трималися на відстані від «материнського дому», 
тимчасом знімали на відео злидні калькутських вулиць, де мати Тереза 
почала свою працю майже 50 років тому.

робота добровольця
Перебуваючи у приміщенні, я готувалася душевно і фізично до 

майбутнього робочого дня. Запах приправи карі, що струменів знадвору 
через відчинені вікна, викликав у мене нудоту. Я була на другому місяці 
тяжкої вагітності, і рішення приїхати до Калькутти – правильне рішен-
ня – я приймала у молитві.

Після Меси і простого сніданку, що складався з хліба та чаю, гру-
пи добровольців вирушили кожна до одного з п’яти «будинків» калькут-
ських Місіонерок Любові. Я вибрала Прем Дан, будинок матері Терези 
для психічно хворих і жебраків. Я підійшла до будівлі разом із кількома 
добровольцями, які з’їхалися до Калькутти із найвіддаленіших місць (від 
Австралії до Ірландії).

Масивна будівля була розділена на дві половини: жіночу і чоловічу. 
Жіноча половина за розмірами майже наближалася до футбольного поля. 
Коли ми прийшли, черниці прибирали після сніданку. Побачене здивува-
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ло мене. Близько 60 жінок, більшість із яких – виснажені багатоденними 
пошуками їжі на вулицях, приготувалися до купання. Роздягнені, вони 
сиділи на цементній підлозі навколо великої цистерни з водою, яка стоя-
ла посеред приміщення.

Кожен із нас мав у розпорядженні губку, шматок мила та черпак, і 
ми негайно взялися до роботи. Доводилося купати жінок дідівським спо-
собом, зачерпуючи воду, намилюючи тіло і волосся, а потім споліскуючи 
мило водою з черпака. Одна з жінок поруч зі мною розслабилася, коли її 
купали, а потім оправилася до ванни на підлозі. Я знітилася, опинившись 
поза своєю «зоною комфорту». Почало зводити шлунок. Я тривожилася 
за свій фізичний стан і за дитину, яку носила. Температура у приміщенні 
вже перевищила 30 градусів.

трудіться з любов’ю!
Я почала купати жінку поруч зі мною. У мене не було певності в тому, 

наскільки грамотно і правильно я це роблю. Виходило, що я більше думаю 
про себе, ніж про неї. Я підійшла до наступної жінки, щоб скупати її. Коли 
я полила її водою з черпака, вона здригнулась і закричала, дивлячись на 
мене з жахом. Я згадала, що Прем Дан – це будинок для душевно хворих. 
Я не знала, що робити далі. Відчуваючи свою безпорадність, я озирнулася 
навкруг, але ніхто не звернув на мене особливої уваги, і я зробила ще одну 
спробу скупати її. Вона знову скрикнула. Нарешті я відклала мило та губку 
і зробила єдине, що спало мені на думку. Я ніжно поклала їй руки на спину 
і відчула полегшення, коли вона дозволила мені це зробити.

Намагаючись викликати довіру, я почала акуратно терти їй спину. 
У моїй голові зринали здогади з приводу її життя, сім’ї і того, як вона 
стала жебрачкою, зовсім самотньою жінкою. Принаймні хвилин п’ять я 
робила їй масаж, поки навколо нас інші добровольці бадьоро купали жі-
нок. Я обережно розпочала купання, і тепер мені це було дозволено. Я не 
поспішала. Іншим добровольцям вдавалося викупати кількох жінок за 
той час, поки я займалася однією. Я витерла її тіло рушником і надягла на 
неї свіжий халат.

І ось тут настала мить, про яку я роками розмірковую до цього часу. 
Вона звернула до мене погляд, сповнений любові й доброти, наймудрі-
ший погляд, який я коли-небудь бачила. І перестало бути важливим те, 
що я говорила по-англійськи, а вона – по-бенгальськи. Ми спілкувалися 
універсальною мовою.
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Мені згадалися слова матері Терези, на які я неодноразово натрап-
ляла у різних відомостях. Вона казала: «Важливо не те, скільки ти робиш, 
але те, скільки любові вкладаєш у те, що робиш». Коли я переступила 
поріг будинку Прем Дан, у своїх думках я була зайнята собою, почуттям 
нудоти через вагітність і незручністю при першому ж акті милосердя, 
викликаною необхідністю когось купати. Це я зрозуміла завдяки жінці, 
яка скрикнула від першого мого дотику. З’ясувалося, що вона допомогла 
мені набагато більше, ніж я їй. Вона навчила мене того, що означає вийти 
за межі особистої «зони комфорту» і по-справжньому служити.

До кінця тижня нескінченне страждання у Калькутті вже більше не 
шокувало мене, але воно не переставало спонукати до дії. Я бачила це 
страждання на обличчях умираючих. Я бачила його в усмішках дітей із 
притулку матері Терези. Я бачила його в поглядах і вчинках волонтерів.

Під час перерв волонтери пили чай і намагалися спілкуватися поп-
ри мовні бар’єри. Ми побачили, якою строкатою за складом була наша 
група. Тут були й індуси, і юдеї, і баптисти, і буддисти – всі, кого вабила 
праця, розпочата смиренною черницею-католичкою.

Там я познайомилася з Амандою, медсестрою з Канади, яка здиву-
вала мене своєю фразою: «Я не вірю в Бога». – «Ви не вірите в Бога і все ж 
приїхали до Калькутти, щоб працювати разом із матір’ю Терезою?» Вона 
посміхнулася: «Я не вірю в Бога, але вірю в цю працю!» Мене раптом ося-
яло, що ми – це світ у мініатюрі: люди різного віку і біографій, різних 
релігій і кольору шкіри, – і при цьому всі ми трудимося в гармонії один з 
одним, і ніхто нікого не осуджує. Пізніше я задала матері Терезі питання 
щодо дуже широкого розмаїття серед волонтерів, яких тягнуло до Каль-
кутти. «Правда ж, чудово, – сказала вона, – як Бог діє у їхньому житті, 
незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні?»

Перше інтерв’ю за 12 років
До кінця тижня я заслужила довіру Місіонерок Любові, і мати Тере-

за подарувала нам інтерв’ю, – перше розгорнуте інтерв’ю, яке вона дала 
засобам масової інформації за 12 років, – перше й останнє, аж до її смерті. 
Я почала нашу розмову з проблеми страждань.

«Мати Терезо, деякі люди, бачачи страждання, запитують, як люб-
лячий Бог допускає таке. Що Ви відповідаєте цим людям?». Її очі напов-
нилися слізьми, потім вона посміхнулась і відповіла: «Я кажу, що Він 
постраждав через любов до нас, а тепер наша черга постраждати через 
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любов до Нього. Хіба ви не бачите, що в цьому і полягає наш зв’язок з 
Ісусом, – справжній, живий зв’язок?».

Мати Тереза процитувала Євангеліє від Матея, стихи 35–36 і 40 із 
25-ї глави: «Бо я голодував, і ви дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене на-
поїли; чужинцем був, і ви мене прийняли; нагий, і ви мене одягли; хво-
рий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до мене… Істин-
но кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – ви 
мені зробили». Мати Тереза була переконана в тому, що Ісус присутній у 
«скорботному обличчі найбідніших із бідних». При цьому вона вважала, 
що злидні в Америці гірші від убогості в Індії. «Ваші злидні – злидні ду-
ховні, – сказала вона. – Вони викликані самотністю, роз’єднаністю і ма-
теріалізмом, а їх набагато важче позбутися, ніж убогості голодних ротів, 
які можна наситити їжею».

«Голос Божий, – сказала мати Тереза, – звертається до нас у тих 
прагненнях, які нас час від часу охоплюють, спонукаючи йти на допомо-
гу нужденним – у прагненнях, які ми часто ігноруємо через побоювання 
створити собі незручності: комусь треба подзвонити, когось відвідати: 
дуже старих людей, хворих, вигнанців суспільства».

«Почніть зі своєї родини, – благала вона. – Спочатку переконайтеся, 
що ваша сім’я відчуває любов і турботу. А потім вирушайте до сусідів, до 
людей вашого оточення, у ваш світ». Вона сказала, що недостатньо году-
вати бездомних і голодних, якщо ваша власна родина голодує від нестачі 
уваги з вашого боку.

Я запитала матір Терезу про смерть, і вона відповіла, що для неї «не-
має нічого солодшого, ніж піти додому до Бога у призначений Ним час, 
коли Він покличе». А потім заговорила про те, як чудово, що вона впала і 
зламала ключицю за кілька тижнів до Великодня. «Чудово?» – перепитала 
я. – «Так, Ісус дозволив мені причаститися Його страждань упродовж цих 
святих тижнів». Тепер я з новою ясністю розумію ці слова.

Те, що Рим причислив маріт Терезу до лику блаженних свідчить про 
визнання її втручання в чудо, яке сталося після її смерті, і про те, що воно 
має божественне походження. Це також свідчить, що Папа вивчив кожен 
аспект її земного життя, яке не завжди було відзначене небесною печат-
тю. З’ясувалося, що в житті матері Терези на початку шістдесятих років 
був період, який вона пізніше назве «темна ніч душі». Орден Місіонерів 
Любові розростався, а мати Тереза переживала особисту духовну кризу. 
Вона зізналася в цьому архиєпископу Калькутському, який запропонував 
їй вести щоденник, частково опублікований згодом. «У мене таке відчут-
тя, ніби я не потрібна Богові, – писала вона. – Ніби Бог узагалі не Бог. Ісу-
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се, пробач мені богохульство. Мені сказали, щоб я записувала все. Морок 
оточує мене з усіх боків. Я підношу душу до Бога – і її не наповнюють ні 
світло, ні натхнення».

Безмовне страждання
Вона зберігала в собі свої страждання і продовжувала труд мило-

сердя. Минуть роки, перш ніж вона проб’ється з мороку, що оповивав 
шлях її духовних мандрів, і віднайде радість. Однак духовне прозріння 
не поклало край стражданню чи навіть відчуттю темряви. Кілька років 
потому вона напише: «Я починаю любити страждання, бо вірю, що воно 
частинка, хай і дуже мала, того мороку та болю, яких зазнав Ісус на цій 
землі».

Мати Тереза перетворила свою боротьбу і морок – у можливість 
наблизитися до Ісуса, у якого в Гетсиманському Саду теж виникали пи-
тання до Бога про Його страждання і «волю Отця».

Християнський автор К. С. Льюїс, який багато писав на тему страж-
дання, висловив цю думку ще суворіше: «Запевняю вас, Бог посилає нам 
дар страждання саме тому, що дуже сильно любить нас. Біль – це мега-
фон, до якого вдається Бог, щоб докричатися до глухого світу. Ми подібні 
на кам’яні брили, з яких скульптор висікає людські фігури. Удари різця, 
котрі завдають нам болю, – це саме те, що веде нас до досконалості».

Життя матері Терези – це приклад того, що досконалість – надзви-
чайна рідкість у нашому світі.

У житті кожної людини трапляється негода. Однак є щось гідне на-
слідування в тому, щоб робити крок за кроком і, благословляючи про-
ливний дощ, продовжувати йти, навіть якщо віра твоя хитається…

Переклад з російської  
Лариси Сідлович 
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висловлювання матері терези
Знайдіть час думати, адже це є джерело влади.

Знайдіть час молитися, адже це – найбільша сила на Землі.

Знайдіть час сміятися, бо це – музика душі. 

Знайдіть час бавитися, бо це – секрет вічної молодості. 

Знайдіть час любити і бути любленим, бо це – даний Богом при-
вілей. 

Знайдіть час давати, бо день є занадто короткий, аби бути 
егоїстом. 

Знайдіть час для читання, адже це є джерелом мудрості. 

Знайдіть час для роботи, бо це – ціна успіху. 

Знайдіть час для благодійності, бо це – ключ до неба.

Інколи ми відчуваємо, що те, що ми робимо, – крапля в морі, 
але море було б менше, якби йому її бракувало…

Життя без любові нічого не варте; справедливість без любові 
робить нас твердими; інтелект без любові робить нас 
жорстокими; доброта без любові робить нас лицемірами; 
віра без любові робить нас фанатами.

Наші страждання є турботливою добротою Божою. Вона 
закликає нас навернутися до Нього, змушує нас визнати, 
що не ми контролюємо своє життя, а Бог, який наглядає за 
всім, і що ми можемо довіряти Йому повністю.

Аби лампа завжди горіла, ми не повинні припиняти доливати 
до неї оливи.

Представник кожної релігії повинен намагатися виконувати 
всі її заповіді і закони, незалежно від того, чи він христия-
нин, індус чи мусульманин.

Люди часто недооцінюють те, що вони роблять. Кажуть, що 
це дещиця. Але велике і складається з малого.
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Спочатку добро лише іскорка, яка пізніше розгоряється в 
полум’я. Зло, навпаки, спочатку бушує полум’ям, а потім стає 
слабкою іскрою. 

Люди не люблять тих, у кого мир у душі і в серці. Не витрачайте 
свій час на заздрісників, бережіть своє щастя!

Бог дає нам приклад сильної, всепоглинаючої любові. Будьте ла-
гідні з іншими. Неправильний вчинок, зроблений із добрим на-
міром, миліший, ніж велике диво, вчинене без добра.

Смирення – ось шлях до святості. Тільки найбільша смиренність, 
як у Богоматері Марії, може привести до святості, як у Ісуса.

Коли людина говорить: «Я повинна», – це означає, що вона має 
внутрішній поштовх щось зробити, а не бажання змусити це 
робити інших.

На людину добру і доброзичливу можуть сказати, що вона лю-
бить тільки себе. І все ж будьте добрими і доброзичливими!

Зло можна побороти не зброєю, а любов’ю. Все, що звершує любов, 
вона вершить для щастя людей. 

Коли людина досягає успіху, довкола неї збираються ті, що нази-
вають себе друзями, але ними не є. Не бійтеся цього, будьте 
успішними!

Найстрашніша злиденність – це злиденність серця.

Я знаю твердо лише одне: якби люди сильніше любили одне одного, 
наше життя стало б значно ліпшим. 

Любов – це плід, який дозріває в будь-який час і до якого може до-
тягнутися будь-яка рука.

Кожна праця, вчинена з любов’ю і відкритим серцем, завжди 
наближає людину до Бога.

Страждання може стати шляхом до великої любові та милосердям.

Маленькі добрі справи, вчинені з великої любові, дарують радість 
і умиротворення.

pro-status.com.ua/citaty/4/361_4.php
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СвятА  
ФАУСтинА кОвАльСькА

Св. Марію Фаустину Ковальсь-
ку, відому сьогодні у всьому світі про-
повідницю Божого милосердя, бого-
слови зачислюють до когорти видатних 
містиків Церкви. 

Св. Фаустина була третьою із де-
сятьох дітей у польській родині бідних 
і побожних селян. У хрещенні отримала 
ім’я Гелена. З дитячих років відзначалася 
побожністю, любов’ю до молитви, пра-
цьовитістю і послухом, а також великою 
чуйністю до людських бід. Шістнадця-
тирічною дівчиною покинула родинний 
дім, аби на службі в Александрові і Лодзі 
заробити на своє утримання і допомог-
ти батькам. Голос покликання відчувала 

у своїй душі ще від сьомого року життя. 1 серпня 1925 року переступила 
поріг монастиря Сестер Матері Божої милосердя у Варшаві. У своєму Що-
деннику зізналася: «Мені здавалося, що я вступила в райське життя. З мого 
серця линула одна молитва – подячна» (Щоденник, 17). 

Проте через кілька тижнів пережила сильну спокусу перейти до 
іншого монастиря, в якому було би більше часу для молитви. Тоді Гос-
подь Ісус, показуючи їй своє зранене і змучене обличчя, сказав: «Ти мені 
завдаси болю, якщо вийдеш з цього монастиря. Сюди я тебе покликав, а 
не куди-інде, і приготував багато милостей для тебе» (Щ. 19). 

У монастирі Гелена отримала ім’я сестра Марія Фаустина і через 
п’ять років склала монаші обіти чистоти, убогості та послуху. Перебу-
вала в різних монастирях, найдовше у Кракові, Плоцьку і Вільно. 

Назовні ніщо не видавало її надзвичайно багатого містичного 
життя. Старанно виконувала свої обов’язки, чітко дотримувалась усіх 
монаших правил, була зосереджена, мовчазна і водночас природна, ла-
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гідна, сповнена доброзичливої та безкорисливої любові до ближніх. Усе 
її життя було зосереджене на постійному прагненні до щонайповнішого 
поєднання з Богом і на жертовній співпраці з Ісусом у справі рятування 
душ. «Ісусе мій, – визнала у Щоденнику, – Ти знаєш, що з дитинства я 
прагнула любити Тебе такою великою любов’ю, якою Тебе ще досі жод-
на душа не любила» (Щ. 1372). 

Глибину її духовного життя розкриває Щоденник. Уважне читання 
цих нотаток рисує образ глибочезного поєднання її душі з Богом. Гос-
подь обдарував її великими ласками: даром глибокого пізнання таєм-
ниці Божого милосердя, видіннями, з’явленнями, скритими стигмами, 
даром пророцтва і читання людських душ. 

Суворий спосіб життя і пости так виснажили її організм, що вже 
у послушництві виникла нагальна потреба лікування. Після першого 
року новіціату з’явилися надзвичайно болісні містичні випробування, 
а пізніше духовні і моральні страждання, пов’язані з намаганням здій-
снити посланництво, яке отримала від Христа Господа. Св. Фаустина 
своє життя віддала справі рятування душ грішників. В останні роки 
її життя посилилися внутрішні страждання і недомагання організму: 
сухоти поширилися на легені і стравохід. З цієї причини двічі протя-
гом кількох місяців перебувала на лікуванні у шпиталі в Кракові. Вкрай 
виснажена фізично, але цілком дозріла духовно, містично поєднана з 
Богом, померла 5 жовтня 1938 року у 33-річному віці. Її тіло було похо-
ване на монастирському цвинтарі у Кракові – Лагєвніках, а в 1966 році 
перенесено до каплиці. 

31.01.1968. Декретом Конгрегації у справах святих було розпочато 
беатифікаційний процес слугині Божої Фаустини. 

07.03.1992. Папа Іван Павло II підтвердив геройські чесноти Марії 
Фаустини Ковальської і підтримав беатифікаційний процес. 

18.03.1993. Святіший Отець Іван Павло II проголосив Марію Фаус-
тину Ковальську блаженною. 

30.04.2000. У Римі канонізували сестру Марію Фаустину Ковальську. 
Цій простій, неосвіченій, але мужній, безмежно відданій Богові мо-

нахині Господь Ісус довірив велику місію: послання милосердя, адресо-
ване всьому світові. «Посилаю тебе, – сказав, – до усього людства з моїм 
милосердям. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, при-
гортаючи до свого милосердного Серця (Щ. 1588). Ти секретарка мого 
милосердя; я вибрав тебе на цей пост у цьому і майбутньому житті (Щ. 
1605), (…) щоб ти давала душам пізнати моє велике милосердя, яке маю 
для них, і заохочувала їх вірити у безодню мого милосердя» (Щ. 1567).
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ікОнА  
БОжОгО МилОСердя

Її походження пов’язане з видінням, яке с. Фаустина бачила у Пло-
цьку 22 лютого 1931 року, під час якого Христос висловив бажання нама-
лювати таку ікону й підписати її словами: «Ісусе, уповаю на Тебе». 

Ікона зображує Воскреслого Христа, який на руках і ногах має сліди 
розп’яття. З пробитого, невидимого на іконі Серця виходять два промені: 
червоний і блідий. Ісус Христос на питання про їх значення, пояснив: 
«Блідий промінь означає воду, яка виправдовує душі, червоний промінь 
символізує кров, яка є життям душ. Ці два промені вийшли з надр мого 
милосердя тоді, коли моє Серце, вмираюче на хресті, було відкрите спи-
сом» (Щ. 299). Інакше кажучи, ці промені означають святі таїнства, а та-
кож святу Церкву, народжену з пробитого боку Христа й дари Святого 
Духа, біблійним символом яких є вода. «Щасливий, хто буде жити у їхнь-
ому світлі тому, що не вразить його справедлива рука Бога» (Щ. 299). 

Ікона вказує на безмежне Боже милосердя, яке повністю показало 
себе в пасхальній містерії Христа, а доповнюється у Церкві найбільш плід-
но святими таїнствами. Ікона повинна бути знаряддям отримання благо-
даті і знаків, які нагадують вірним про необхідність покладатися на Бога 
й милосердя у ставленні до ближніх. Про позицію довіри свідчать слова, 
написані на іконі: «Ісусе, уповаю на Тебе». «Ікона, – сказав Ісус Христос, – 
повинна нагадувати прагнення мого милосердя, бо навіть найміцніша 
віра нічого не допоможе без учинків» (Щ. 742). 

Вшанування ікони полягає у довірливій молитві, з’єднаній з вчинка-
ми милосердя. З таким розумінням культу ікони Ісус Христос пов’язував 
конкретні обітниці: благодать спасіння, швидкий прогрес на шляху хрис-
тиянської досконалості, благодать щасливої смерті та всі інші ласки й до-
часний добробут, все, про що з довірою проситимуть Його милосердні 
люди. 

«Даю людям посудину, – сказав Ісус сестрі Фаустині, – з якою мають 
приходити за ласками до Джерела милосердя; цією посудиною є ікона 
зі словами: “Ісусе, уповаю на Тебе”» (Щ. 327). Через цю ікону наділяти-
му ласками душі, а тому нехай усяка душа має доступ до неї (Щ. 570). 
Обіцяю, що душа, яка вшановуватиме цю ікону, не загине. Обіцяю також 
вже тут, на землі, перемогу над ворогами, а особливо на смертному одрі я 
сам боронитиму її як свою хвалу».

«Мене палить полум’я милосердя, прагну пролити його на людські 
душі. О, як боляче мені, коли прийняти його не хочуть. Скажи зболеному 
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людству, хай пригорнеться до мого милосердного Серця, а я [його] спов-
ню миром» (Щ. 1074). «Людство доти не заспокоїться, доки не звернеться 
з довірою до мого милосердя» (Щ. 300). 

«Кажи світові про моє милосердя, нехай усе людство пізнає моє не-
вичерпне милосердя. Це знак остаточного часу, після чого надійде день 
справедливості. Поки є час, нехай утікають до джерела мого милосердя, 
нехай користуються кров’ю й водою, яка для них пролилася» (Щ. 848). 
«Поки прийде Суддя праведний, відчиняю, насамперед, навстіж двері 
мого милосердя. Хто не хоче пройти дверима мого милосердя, тому дове-
деться йти дверима моєї справедливості» (Щ. 1146).

Ісусе, уповаю на Тебе
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ПреПОдОБнА  
йОСАФАтА  

(гОрдАшевСькА)

«виховувати серце на-
роду, служачи там, де є най-
більша потреба» – цю місію 
гідно виконувала блажен-
на Йосафата Гордашевська. 
З Божої волі вона відважи-
лася стати однією зі співза-
сновниць першого активного 
згромадження в Українській 
Греко-Католицькій Церк-
ві – Сестер Служебниць Непо-
рочної Діви Марії. Вона пого-
дилася посвятити своє життя 
цій новій церковній інститу-
ції, яка була покликана слу-
жити бідним, часто непись-
менним селянам, підносити 
їх духовно і культурно. Її ж 
духовний труд, чеснотливе 
життя у прагненні в усьому 
творити волю Бога, проника-
ло у кожний куточок розбудо-
ви та укріплення нової монашої спільноти. Її свідчення Христа в радості 
і скорботі, рішучості, правдивості і любові кріпить нині не одну душу, в 
якій найбільшій потребі вона б не перебувала…

Боже мій, нехай сповняється Твоя свята воля!
Хочу любити Тебе так, як Ти цього гідний.

Преподобна Йосафата Гордашевська
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Михайлина Гордашевська народилася 20 листопада 1869 року у 
Львові. В сім’ї Якова Пукаса та Ксені Гордашевської вона була п’ятою ди-
тиною. У цього благочестивого подружжя було дев’ятеро дітей: семеро 
дівчат і двоє хлопців. Батько працював столяром, мати опікувалася дітьми 
та вела домашнє господарство. Серед улюблених дитячих забав малої Ми-
хайлинки була одна особлива: вона та її молодша сестра Анна бавилися в 
пустельниць і, наслідуючи їхнє суворе життя, в час посту їли корінці рос-
лин. Не забувала Михайлина і про молитву. Малою любила вибігти з дому 
до лісу, де була капличка. Там, у капличці, на самоті дівчинка і молилася.

Михайлина була вродливою дитиною, гарно розвиненою фізично. 
Коли мала шість років, записали її до школи св. Антонія, яку провадили 
сестри феліціянки… Дівчина була скромною і побожною, любленою вдома 
і в школі. Вона любила бавитися зі своєю молодшою сестрою Анною.

Зі спогадів сестри служебниці Олени Дикун 

Вона була дуже здібною. Обов’язкову школу закінчила з відзнакою. 
Однак вчитися далі не було змоги – треба було допомагати утримувати ве-
лику сім’ю. Влаштувалася працювати на фабрику скла. Уміла поєднати і ро-
боту на виробництві, і домашні обов’язки, і молитву. Дівчат, які з нею пра-
цювали, навчала катехизму та заохочувала брати участь у богослужіннях.

Сестра Йосафата була середнього зросту, зі шляхетними й інтелі-
гентними рисами обличчя, милої товариської вдачі, спостережлива, мудра 
і второпна. Очі мала сіро-зеленої барви, з яких пробивалася радість, а по 
всьому обличчі розливався спокій, що брався від постійної злуки з Богом.

Зі спогадів сестер служебниць

Михайлина прагнула жити глибоким духовним життям. Її щире 
прагнення жити якомога повніше у злуці з Богом підтримав її духовний 
провідник – отець Єремія Ломницький, ЧСВВ. Познайомилася з отцем 
1888 року під час реколекцій для молоді в храмі св. Онуфрія. Він був 
одним із перших василіян, котрі наприкінці ХІХ ст. розпочали активну 
місіонерську діяльність. У той час душпастирське служіння з різних при-
чин потребувало дедалі більшої посвяти. У суспільстві – матеріально та 
духовно зубожілому – процвітало пияцтво та забобони, тож василіяни 
були змушені оживити віру, загоїти «духовні болячки», пожвавити життя 
Церкви в Галичині. Вони проводили місії, реколекції, навчально-виховні 
заходи, поширювали духовну літературу, засновували церковні товарис-
тва, запроваджували нові паралітургійні богослужіння, зокрема молебні 
до Христа Чоловіколюбця та до Пресвятої Богородиці. Усі ці заходи набу-
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вали популярності серед вірних. Іноді кількість учасників кількаденних 
народних місій, упродовж яких вірні брали участь у богослужіннях, слу-
хали проповіді, сповідалися і причащалися, сягала декількох тисяч. 

Та особливу увагу отці василіяни приділяли молоді. Саме для них 
отець Єремія Ломницький та отець Платонід Філяс, які вже набули певно-
го досвіду праці з молоддю, уклали перший в історії Української Греко-Ка-
толицької Церкви молитовник для молоді «Гостинець», який містив тексти 
богослужінь, молитви на різні потреби, катехизмову частину та повчання 
про покликання молодої особи. У повчаннях, серед іншого, укладачі моли-
товника наголошували, що молода людина має усвідомлено обирати свій 
життєвий шлях – очищуючись від пристрастей і набуваючи чеснот… 

Знав Господь Бог потребу свого народу і вибрав одного чоловіка, 
котрий не боявся трудностей, не жалував праці і пожертвування для 
слави Божої, котрий з великою надією на поміч Божу взявся до діла і в 
своїх стараннях не спочив доти, доки не допровадив діла до кінця. Був се 
отець Єремія Ломницький – місіонер, василіянин.

Преподобна Йосафата Гордашевська

Ця духовна особа, яку Михайлина сприймала як особливий Божий 
дар, тривалий час допомагала пізнавати їй глибини власної душі, чистоту 
бажань і прагнень. Він делікатно провадив її шляхом аскези та здобуван-
ня християнських чеснот. Допомагав відчути своє покликання…

Отець Ломницький розпізнав у Михайлині незвичайну душу. Він ус-
відомлював, що Господь приготовляє її для глибокої злуки з собою.

Зі спогадів сестер служебниць

24 червня 1889 року Михайлина з благословення отця Єремії у храмі 
св. Онуфрія склала особистий обіт чистоти. Тоді їй було 20. Наступного 
року поновила обіт на ще один рік, а 1891 – на три роки. Михайлина за 
порадою духівника покинула працю на гамірній фабриці скла і записалася 
до школи гаптування й мережива, де вона могла у спокої роздумувати про 
Бога. Її ставлення до ближніх, її вчинки набувають щораз глибших барв 
доброзичливості й любові. Михайлина намагається розпізнати, побачити 
Божу волю у всьому. Своє життя вона вирішує цілковито віддати служін-
ню Богові. У чернецтві. У монастирі Сестер Василіянок. Та коли звірилася 
у своєму рішенні духівникові, у відповідь почула незвичну пропозицію. 
Отець Єремія Ломницький разом із парохом села Жужель1 Жовківсько-

1 Тепер с. Жужеляни Сокальського району Львівської області.
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го повіту, отцем Кирилом Селецьким вирішили створити нове згромад-
ження сестер, які б дбали про нагальні потреби українського народу. Усі 
заходи, до яких вдавалися місіонери давали свої плоди, однак була пот-
реба в постійному плеканні «душі народу». До 1892 року в Українській 
Греко-Католицькій Церкві бракувало жіночого чину або згромадження, 
яке б своїм служінням охоплювало різні верстви населення. Василіяни 
– монахи та монахині – були на той час єдиним чернечим чином. Сестри 
василіянки мали власні школи, однак навчатися в них могли тільки діти 
із заможних сімей. Унеможливлював працю з простим людом і закритий 
спосіб життя сестер. Досвід такого служіння мало Згромадження малих 
служебниць Непорочного Зачаття латинського обряду. 

Задумався над тим глибоко отець Ломницький. Пізніше, як свя-
щеник і провідник місій, наочно переконавсь, що воно дуже пекуче, щоб 
занявсь хтось діточками села й повів їх до Бога, впливав додатно на жі-
ноцтво й ніс поміч недужих, як те польські монахині робили.

Зі спогадів сестри служебниці Ольги Дикун

Михайлині довелося б стати першою сестрою цього нового згро-
мадження. Замість усталеного монашого життя василіянок, їй пропону-
вали цілком невідомий шлях. Михайлина молилася в цьому наміренні, 
щоб бути певною, що Господь хоче бачити її саме у цьому – апостольсь-
кому – служінні знедоленому людові. 

Михайлина сказала «так», як колись своє «так» сказала і Пресвята 
Богородиця… Заручившись небесною підтримкою, вона складає обіти 
послуху та готовності робити все для формування нового згромаджен-
ня. 17 червня 1892 року Михайлина попрощалася з батьками, братами, 
сестрами і поїхала в Жовкву, в монастир сестер феліціянок, щоб набути 
певного чернечого досвіду і згодом поділитися ним із молодими канди-
датками уже нового згромадження.

Вона вступає до Згромадження, яке ще не має ні запевненої май-
бутності, ні забезпечення. Однак свідома важкого завдання, до якого 
зобов’язується у своєму молодому, недосвідченому житті, впевнена у 
Божій помочі, йде назустріч всяким сумнівам і труднощам. Вона ж – раба 
Господня, слугиня Марії.

Зі спогадів сестри служебниці Христофори Качковської 

24 серпня 1892 року у храмі св. Онуфрія урочисто відбулися обле-
чини першої української сестри служебниці. Її ім’я – Йосафата. Йосафат 
Кунцевич – її небесний покровитель. Сестра Йосафата в чернечому одязі, 
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який не схожий на одяг інших монаших спільнот. Нове згромадження – 
новий чернечий одяг. Після облечин попрощалася з рідними, друзями і 
поїхала до Жужеля. 

Там на сестру Йосафату очікували сім кандидаток. У свято Успен-
ня Пресвятої Богородиці урочисто зароджується Згромадження Сестер 
Служебниць Непорочної Діви Марії. Про будинок для сестер подбав 
отець Кирило Селецький. Це була дерев’яна хатина, вкрита соломою, із 
вкритою глиною земляною долівкою. Меблі – найпростіші. Для сестри 
Йосафати, дівчини з міста, – надмірна убогість… Але це саме те, до чого 
стреміло її серце.

Коли настали сутінки, треба було засвітити, але не було ні лямпи, 
ні свічки. Послали одну кандидатку до отця пароха, щоб принесла свічку. 
Коли ми хотіли напитись води, мусіли позичати горнятко в сусіда. На 
вечерю сестра отця Селецького принесла кілька кусників запеченої кур-
ки й булку. Накрито стіл було білим настільником, розставлено глибокі 
тарілки, бо інших не було, і, після молитви, кандидатки засіли перший 
раз до спільної вечері з своєю настоятелькою, сестрою Йосафатою. Не-
сміливо споглядали то на сестру настоятельку, то одна на другу. Сестра 
Йосафата розділила їм те, що було й припрошувала, щоб брали пальця-
ми й їли, бо вилок і ножів не було. Булку мусіла ламати руками на кусники 
та роздавала сестрам… І говорили всі, що ще ніколи не було їм так мило 
й приємно, як того вечора… Настоятелька проголосила їм укладений 
перед тим порядок, якого мали дотримуватися наступного дня, потім 
подалися всі на молитву, а після того на спочинок.

Зі спогадів сестер служебниць

«Діти Божі» – так називали жужеляни молодих сестер, які не мали 
своїх маєтків і заробляли на проживання, працюючи на полях. Хто мав 
змогу, приносив сестрам харчі. На початках отець Ломницький та отець 
Селецький усіляко підтримували сестер: допомагали опанувати біблійну 
історію, катехизм, читання і письмо. Сестра Йосафата навчала сестер мо-
литов, церковного співу, рукоділлю, пояснювала, як опікуватися над хво-
рими, як дбати про храм, його убранство, про священичі ризи, а також 
розповідала ті звичайні речі, які мали знати недосвідчені монахині. 

Через три місяці після відкриття монастиря на празник Собору ар-
хистратига Михаїла, у жужельському парафіяльному храмі відбувалися 
облечини дев’яти кандидаток. Габіти для них сестра Йосафата пошила 
сама. Це була дуже зворушлива і радісна подія для односельчан. Тоді ж 
сестра Йосафата склала свої перші обіти на три роки:
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Бажаю, задля любові Ісуса Христа й Матері Його, бути прилучена 
до Зібрання Служебниць Пречистої Діви Марії Непорочно Зачатої, щоб 
у ньому вправлятися у службі Богові через убожество, чистоту й послух, 
згідно з духом і уставами цього Зібрання. 

Які ж завдання було поставлено перед молодим Згромадженням? 
Найнеобхідніші, найбільш нагальні: 

«Їхнім завданням буде… засновувати захоронки� для малих сільсь-
ких дітей; доглядати по селах недужих і убогих, їм прислуговувати й при-
готовляти до побожної смерти; спільно з сільським народом трудитися і 
працювати; у неділі й свята читанням життя святих й інших духовних 
книжок… виховувати нарід і заохочувати до служіння Богові, даючи йому 
собою приклад християнських чеснот і трудолюбивого життя…» 

Із Першої Конституції про апостолят Служебниць 

Пригноблений морально нарід жадає піднесення духом, піднесення, 
ублагороднення серця. А то є головною ціллю, то є задачею Сестер Слу-
жебниць Пречистої Діви Марії, яку то задачу вони вірно й успішно спов-
няють через виховання маленьких діточок, через опіку й обслугу хорих, 
через вплив моральний на женську молодіж. Яким є виховання дівчат, бу-
дучих жінок і матерей, таким є нарід, такою є його будучність.

Зі слів отця Єремії Ломницького

Першу захоронку відкрито в Жужелі 15 травня 1893 року в просторій 
господарській стодолі, яку було пристосовано до потреб дошкільнят. Сест-
ра Йосафата разом із сестрами навчали дітей пісень, молитов, віршів, ігор, 
а згодом і грі на музичних інструментах. До захоронки часом приходили 
батьки дітей, і сестра Йосафата використовувала цю нагоду, аби краще їх 
пізнати: вона молилася разом із ними, навчала Божим правдам. 

…Часто батьки не знають або не вміють впоїти в своїх дітей 
зберігання Божих заповідей, і діти ростуть, як бур’яни в полі, не знаючи 
їхньої мети або відповідальності на світі. Коли сестри є в селі, люди по-
ручають їм своїх дітей, і там вони навчаються молитви, катехизму і 
доброї поведінки.

Зі спогадів сестер служебниць

У неділю і в свята сестра Йосафата збирала молодь села. На зустрі-
чах навчала їх церковного співу, розповідала повчальні історії, вливаючи 

2 Дитячі садки.
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в серця дівчат та юнаків любов до Бога і Пресвятої Богородиці. Молодь 
та діти горнулися до доброї сестри, зустрічі ставали щораз багатолюдні-
шими. У травні й червні діти та молодь збиралися у храмі і співали мо-
лебень. Парохи сусідніх сіл просили сестер служебниць запровадити цю 
практику і в них. Люди по-новому відкривали красу богослужінь і щораз 
численніше приходили до храму.

Сільські церкви теж потребували постійного догляду. Сестра Йоса-
фата навчила сестер шити церковні ризи, оздоблювати їх гаптом, догля-
дати за ними, і, звісно ж, стежити за чистотою і порядком у храмі.

Сестрі Йосафаті бракувало знань із медицини, тому вона почала 
освоювати її самотужки: вивчала трави, заготовлювала їх, виготовляла 
ліки. Ділилася досвідом і набутими знаннями із сестрами. Люди дуже лю-
били сестру, яка завжди була готова полегшити їхні страждання і нази-
вали її «наша добра Сестра-лікар». А коли 1894 року в селі Самолуски на 
Тернопільщині ширилися тиф і холера, чотири служебниці, які вже мали 
певний досвід у лікуванні та догляді за хворими, вибралися в зону лиха, 
щоб своєю турботою і любов’ю свідчити про Христа. Побачили люди 
жертовну працю сестер і запросили до себе – започаткувати новий дім.

…Святої християнської відваги треба, щоб могти виконати об-
слугу біля хворих на висипний тиф, а ще більше на холеру […]. У згаданих 
недугах наші селяни не мають майже ніякої опіки, а сестри, прийшовши 
до дому хворого, не тільки мусять зайнятися хворим, але й цілим домом, 
не раз мусять хліба спекти, і дітей нагодувати, і білизну випрати, і ху-
добу напоїти, а хворі самі, заразилися від хворих […] переходили хрест 
тяжкої недуги, той нині з не меншою самопосвятою поспішають до хво-
рих.

…Тільки той, хто бачив нужду нашого селянина хворого на холеру, 
може зрозуміти, якою потіхою мусить бути ангел-дівиця, слуга Божа, яка 
без боязні, з усією самопожертвою його рятує, натирає, компреси робить, 
а при тому, то молиться, то словами, то святим співом пригадує йому 
про душу й вічність. Та й поміч Божа є ними. Свідоцтвом того є бага-
то тих, що вже стояли на порозі вічности і тільки завдяки старанням і 
піклуванню сестер служебниць і їхнім молитвам завдячують привернення 
здоров’я й дальшого життя.

Отець Никола Теодорович

Сестра Йосафата докладала значних зусиль, аби нове Згромадження 
вповні реалізовувало свою харизму: «виховувати серце народу, іти там, де 
є найбільша потреба». Згромадження активно зростало. Воно вже вийш-
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ло за межі Жужеля. На восьмий рік після заснування – у 1900-му – мона-
ша спільнота налічувала уже 101 особу. Працювали сестри служебниці в 
15 осередках Львівської архиєпархії, Станіславівської та Перемишльської 
єпархій. Сестра Йосафата дбала про те, щоби будь-яку роботу було вико-
нано фахово. Сестри проходили навчання зі шкільництва, із догляду за 
хворими; брали курси з рукоділля та куховарства. Сама ж сестра Йоса-
фата 1899 року одержала диплом медсестри в медичній державній школі, 
а після курсу Червоного Хреста у Львівській державній лікарні – диплом, 
який давав право обслуговувати хворих і поранених.

Коли відкривався новий дім Згромадження, сестра Йосафата про-
тягом кількох місяців допомагала влаштовувати і духовне життя, і пра-
цю, і побут. Продумувала різні можливості апостоляту. Її рішення були 
на диво далекоглядними. Підтримувала сестер молитвою, працею, дотеп-
ним і лагідним словом та різними приємними несподіванками.

Коли вона приїжджала до нововідкритого дому, завжди нагадувала 
сестрам, щоб були вірні духовним вправам. Вона настоювала, щоб добре 
приготовлялися до своїх лекцій; щоб навчали дітей добре молитись; чи-
тали їм релігійні книжки, пристосовані до їхнього віку… В неділі і свята 
мали читати побожні книжки для жінок в парафії… Особливо сестра 
настоювала, щоб сестри займалися бідними й давали їм милостиню.

Зі спогадів сестри служебниці Анни Дяків

Сестра була дуже добра і милосердна. Її чуйності та зичливості так 
потребував бідний народ. Одного разу сестра Йосафата, перебуваючи у 
Кристинополі3, довідалася, що в стайні лежить старенька хвора жебрач-
ка. Сестра принесла її до монастиря, а оскільки вільного ліжка не було, 
поклала немічну на своє. Опікувалася бабцею вдень і вночі. А перед смер-
тю бабця висповідалася і причастилася Святих Тайн.

Сили для служіння сестра Йосафата черпала в постійній молитві. 
Свідома своїх обмежень і слабкостей, вона шукала помочі «згори». Усі 
свої справи доручала опіці Пресвятої Богородиці. Молитва допомагала 
сестрі Йосафаті долати різні труднощі і бути чутливою до чужих потреб. 

Сестра Йосафата мала дар молитви. Сестри часто бачили її на 
колінах у глибокій молитві перед Розп’яттям. Молитва завжди мала 
перше місце у її житті.

Зі спогадів сестри служебниці Теклі Рудик

3 Нині м. Червоноград Львівської області.
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Десять років священики допомагали Згромадженню зростати і кріп-
нути. Сестри служебниці здобули прихильність людей, і єрархія Церкви, 
спостерігаючи за його позитивним розвитком, була певна, що Згрома-
дження, згідно з його Конституціями, було готове до самоуправління. 
26 вересня 1902 року митрополит Андрей Шептицький розпорядився об-
рати Головну настоятельку. Більшістю голосів обрали сестру Йосафату. 

Сестра Йосафата мала всі чесноти, потрібні до керівництва і фор-
мування молодих сестер. Вона була рішуча, второпна і побожна. Робила 
зауваження неслухняним сестрам і ніколи не витрачала часу на легковажні 
балачки; вона сама важко працювала і пригадувала сестрам, щоб завжди 
були корисно заняті. Тому згромадження так скоро росло і розвивалося.

Зі спогадів сестри служебниці Теклі Рудик

Обов’язком Головної настоятельки було стежити за порядком і дис-
ципліною. Митрополит Андрей також призначив отця Йосифа Пеленсь-
кого, ЧСВВ, митрополичим комісаром, який щороку відвідував усі доми 
сестер служебниць і надавав духовну підтримку. Проте з різних причин 
Головна настоятелька та отець Йосиф не зійшлися у поглядах. У Згрома-
дженні виникло чимало непорозумінь, про які сестра Йосафата звітувала 
митрополитові. Урешті, сестра Йосафата, вважаючи себе причиною незгод, 
зреклася уряду Головної настоятельки. В лютому 1904 року митрополит 
призначив нову Головну настоятельку – сестру Василію Мишок. Однак і 
після цього не було злагоди в монашій спільноті. Митрополичий комісар 
отець Пеленський попросив митрополита звільнити його з цього уряду.

Після зречення уряду Головної настоятельки сестра Йосафата продов-
жує своє служіння. Там, де важко, де найбільша потреба. Як завжди… Усе 
виконує з послуху новій Головній настоятельці. Їй прикро бачити незгоди у 
великій монашій спільноті. Вона ж так прагнула святості, єдності і любові у 
Згромадженні… А якого нестерпного болю завдало їй те, що її не допущено 
до довічних обітів, які вперше складали сестри Згромадження. Сестри, яких 
сама Йосафата впроваджувала в монаше життя… Через рік сестри Йосафа-
ти знову немає серед сестер, які готуються до довічних обітів. Вона терпить, 
страждає, і, не марнуючи часу на оплакування своїх випробувань, далі ви-
конує свої обов’язки. Сестри ж бачили у ній терплячого Ісуса…

Я терплю, але потішаю себе тією гадкою, що хрест, який впав на 
мене через недопущення до складання обітів, прийшов з волі Божої, і я 
приймаю його з цілого мого серця.

Преподобна Йосафата Гордашевська
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1909 року, коли минув термін уряду сестри Василії, митрополичий 
комісар отець Єронім Малицький скликав Головну Управу для обрання 
нової Головної настоятельки. Нею стала сестра Віталія Макусь, а її за-
ступницею – сестра Йосафата. Однак, аби стати членом Головної упра-
ви, сестра мусить мати довічні обіти. Щоб полагодити цю справу, отець 
Єронім телеграфує до митрополита з проханням про дозвіл для сестри 
Йосафати скласти довічні обіти. Митрополит дозвіл дав… І наступного 
ранку, 11 травня, під час Божественної Літургії, сестра Йосафата склала 
довічні обіти. Вона знову була у проводі Згромадження, яке плекала від 
початків. Терпеливо знісши усі кривди, зміцнівши у вірі, сестра назавжди 
з’єдналася з Богом. Господь преобразив її страждання у велику радість…

На цю урочисту нагоду сестра Йосафата не мала нового габіту, по-
зичила в однієї сестри і після церемонії поцілувала його і віддала назад.

Зі спогадів сестри служебниці Теклі Рудик 

Воєнне лихоліття 1914–1918 принесло у життя Згромадження нові 
виклики. Багатьом сестрам довелося покинути свої домівки і шукати ін-
ших помешкань. Часто залишалися без їжі. Однак продовжували служи-
ти… Віднаходили осиротілих дітей і, як могли, дбали про них. Доглядали 
за пораненими в госпіталях. Уся їхня праця живилася молитвою до Христа 
Господа, Матері Божої і св. Йосифа. До цього закликала сестра Йосафата.

1914 року сестра Йосафата почала відчувати біль у крижах. Була 
змушена послуговуватися паличкою. Біль був постійним. Завжди врівно-
важена, весела, жартівлива, – не вірилося, що їй нестерпно важко. Поп-
ри меншу активність сестра Йосафата не переставала цікавитися життям 
Згромадження. Серцем вона завжди була із сестрами, які першими виїхали 
на служіння до Канади (1902), Югославії (1906) і Бразилії (1911) і які зали-
шилися в Україні. Лікарі відразу не могли встановити діагнозу. Дехто вва-
жав, що в сестри істерія, додаючи їй тільки страждань… Окрім цього, були 
ще болісні натирання і вправи. Невтішний діагноз – туберкульоз кісток. 
Невиліковна хвороба прогресувала. Взимку 1919 року сестра уже була при-
кута до ліжка. На стегні зболеного тіла збирався гній. Без жодний анестезій 
лікар розрізав нарости і вичищав їх, дивуючись терпеливості монахині…

Коли вона вже не могла сама повернутися в ліжку, кликала сестер, 
щоб їй помогли… Коли ми помагали їй порухатися чи обернутися, вона 
не висловила ані слова, стиснула зуби і терпіла. Потім вовна усміхалась 
до нас і казала: «Посідайте собі, мої дорогенькі, і відпічніть». Ми дивува-
лися її здатності терпіти, бо її боляки на плечах і на бедрі були великі.

Зі спогадів сестри служебниці Якови Федорняк
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Попри невимовні страждання сестра Йосафата не переставала ці-
кавитися справами Згромадження. До неї приходили сестри за порадою, і 
вона радо всіх приймала. Поверталися утішені й умиротворені. До сестри 
приводили також дітей із сиротинця. Вона завжди знаходила для них ціка-
ву історію чи гру, а на прощання кожного цілувала в голівку. Як мама…

Як я була дитиною, добре знала сестру Йосафату. Вона часто при-
їжджала до Жужеля, зокрема тоді, коли була дитяча вистава. Вона при-
їжджала скоріше, щоб все приготувати. Вона була дуже гарною, і ми всі 
її любили. Все було багато дітей біля неї. Коли сестра приїжджала, все 
роздавала нам образочки, і завжди були цукерки для нас в її кишенях. Коли 
я приходила з мамою до сестер, сестра Йосафата обіймала мене і запро-
шувала: «Ходи, маленька, ходи». Моя мама часто казала мені: «Зачекай, 
донцю, коли виростеш, будеш гарною сестрою, як сестра Йосафата».

Коли мені було коло сім років, сестра Йосафата почала хворіти. 
Вона відвідувала Жужель, але ходила за допомогою палки. Коли я мала 
дев’ять років, вона померла…

Зі спогадів сестри служебниці Климентії Твардовської 

Сестра Йосафата передбачила день свого відходу. Якось вона спи-
тала сестер: «Скільки днів ще до Благовіщення?». «Три тижні», – відпові-
ли сестри. – «То я ще маю три тижні терпіти…» Сестра Йосафата слаб-
шала з кожним днем. Кволим ставало її тіло, а дух скріплювала молитва і 
таїнства. Вона готувалася до зустрічі з Тим, кому довірила усе своє життя, 
кому служила віддано та щиро. 

Так, Господи, бажаю ціла Тобі жертвуватися і святим, і солодким 
огнем Твоєї любові цілком зітліти. Дозволь, о Господи і Отче мій, прийня-
ти те цілопалення.

Із молитви преподобної Йосафати

У ніч празника Благовіщення, 7 квітня 1919 року, у Кристинополі, 
на 49-му році життя, із яких 27 – чернечого, сестра Йосафата Гордашевсь-
ка померла. Її останніми словами були: «Ісусе, Маріє, Йосифе…»

Тлінні останки сестри Йосафати в листопаді 1982 року перенесено до 
каплиці в Генералаті Сестер Служебниць у Римі. Нині мощі преподобної 
Йосафати молитовно почитають у Провінційному домі Згромадження Сес-
тер Служебниць Непорочної Діви Марії у Львові. Церква вшановує препо-
добну Йосафату Гордашевську 20 листопада. Про її заступництво свідчать 
численні чуда. А її небожительство є свідченням правдивості обраного 
шляху до Бога, який завжди був «джерелом щастя і гідним тисячі сердець».
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Свідчення
Сестра Йосафата приїжджала кожного місяця і завжди відвідува-

ла мою маму, Розалію Лозу. Сестра Йосафата приїжджала, щоб збирати 
фонди і їжу для дитячих притулків і садочків. У 1914 році моя мама дові-
далась, що сестра Йосафата лежить хвора в перемиській лікарні. Мама 
відразу поїхала відвідати її. При цій нагоді сестра Йосафата дала моїй 
мамі вервицю.

5 березня 1915 року мою маму побили російські солдати, які прийшли 
красти в хаті, де вона була сторожем. Вона так була побита, що не могла 
ходити і плювала кров’ю. Вона лежала в ліжку два місяці, молячися день і 
ніч на вервиці, яку дала їй сестра Йосафата. Однієї ночі сестра Йосафата 
приснилась моїй мамі і повідомила їй: «Господь Ісус Христос вислухав твої 
молитви і виздоровить тебе». На другий день рано моя мама була цілком 
здорова. Вона потім ще жила здорова багато років і померла 1953 року. 
Господь вжив сестру Йосафату (вона ще жила в 1915 році), щоб повідоми-
ла мою маму про її виздоровлення.

Зі свідчень Івана Лози

* * *
Один священик мав операцію на рак кишечника. Лікарі не могли 

йому допомогти. Його відіслали вмирати додому. Він був цілком жовтий. 
Незважаючи на прогноз лікарів, ми почали молитися дев’ятницю, блага-
ючи заступництва бл. Йосафати. Коли дев’ятниця закінчилася, отцеві 
стало краще і через кілька тижнів він одужав.

Зі свідчень сестри Герарди

* * *
Я хочу зробити свідчення про мого внучка. У 1993 році моя донька 

мала дуже тяжкі пологи, так що дитина була без кисню 14 хвилин. Різ-
ні лікарські досліджування ствердили, що коли би дитина жила, вона би 
тільки животіла, не відчуваючи ні дотику, ні болю, ні голосу.

Ціла родина молилася, благаючи заступництва слугині Божої Йоса-
фати. Разом з нами молилися кілька сестер служебниць. По кількох днях 
ми вирішили відлучити апарат штучного дихання і дальше молилися. 
Увесь лікарський персонал був переконаний, що дитина за годину-дві пом-
ре, а якби навіть відразу не померла, то буде лише животіти. Однак він 
жив, а за 10 днів ми взяли його додому. Сьогодні три роки після того, він є 
нормальною дитиною, немає ніяких ускладнень.

Денвер, США
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БлАженний  
СвяЩеннОМУченик  

ОМелян  
(кОвч)

«тут я бачу Бога»… Це слова з листа блаженного священномуче-
ника Омеляна Ковча, якого засудили нацисти за те, що допомагав євре-
ям із концтабору «Майданек». Упродовж усього душпастирського життя, 

сповненого політичних, суспільно-еконо-
мічних, міжнаціональних та духовних криз, 
він бачив Бога, бачив Його образ у кожній 
людині зокрема. І цілком не важливо, якої 
вона національності, соціального стану чи 
віровизнання… Навіть наприкінці життя – 
серед жаху й відчаю – він незмінно бачив 
Бога, який співстраждає з кожною люди-
ною. Завдання ж священика – допомогти 
перейти, пережити кожному власну Голго-
ту. Побачити Бога, як Його бачив він сам. 
Мабуть, саме тому євреї назвали отця Оме-
ляна Ковча Праведником України, поляки – 
парохом «Майданека», а Синод єпископів 
УГКЦ – покровителем священиків…

Мій володар – Христос, і я буду Йому вірний. 
Блаженний священномученик Омелян Ковч

Отець Омелян (Еміліян) Ковч народився 20 серпня 1884 року в селі 
Космач Косівського повіту на Гуцульщині в сім’ї священика. Батько – 
отець Григорій – служив у місцевому храмі. Батьки виховували п’ятьох 
дітей, засіваючи в їхні серця зерна доброти й любові. 
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До школи Омелян ходив у Космач та в Кіцмань, був дуже здібним до 
навчання. Іспит зрілості склав в Українській державній гімназії у Львові. 
А далі – філософські та богословські студії в Римі, в Українській папській 
колегії.

24 жовтня 1910 року одружився з Марією-Анною Добрянською, яка 
також походила зі священичої родини, а тому добре знала й охоче вико-
нувала обов’язки «їмості», дружини священика. За добре серце та лагідну 
вдачу її називали просто і лагідно – «Їмосцуня».

Із-за великої уваги дітям мама була почесною «хресною мамою» 
багатьох дітей у батьковій, а теж дітей у сусідних парафіях, а вже 
обов’язково дорадницею молодим матерям у своєрідний звичай: молоді 
пари перед подружжям часто приходили до мами і просили благословення 
на свою нову дорогу життя.

Зі спогадів Анни-Марії Ковч-Баран

1911 року єпископ Григорій Хомишин рукоположив Омеляна Ковча 
у священичий сан. Першим місцем душпастирської праці стало село Під-
волочиськ Скалатського повіту на Тернопільщині. Але вже через рік для 
душпастирського служіння серед українських переселенців отець відбув 
до Боснії, в околиці Прієдор. Було дуже складно… Українські поселення 
були розташовані далеко одне від одного, тож отцеві доводилося долати 
багато кілометрів, аби відвідати їх, налагоджуючи життя парафії та дбаю-
чи про людей, матеріальні статки яких були мізерними. Молодий парох, 
аби якось полегшити їхнє життя, часто запрошував дітей із незаможних 
родин погостювати до свого дому – «нехай з’їдять щось іншого, як їдять у 
дома та побавляться забавками наших дітей».

1916 року отець Омелян повернувся до Галичини – сотрудником на 
парафії села Сарники Горішні Рогатинського повіту4.

Після проголошення 9 листопада 1918 року Західно-Української 
Народної Республіки українці були втягнені у війну з Польщею. 1919 
року отець Ковч вступив до УГА і був призначений польовим духівником 
Бережанського Коша: уранці, відслуживши Божественну Літургію, ішов 
до шпиталю, аби уділити святі таїнства недужим і підтримати їх на дусі. 
Водночас молодий та енергійний священик полагоджував безліч госпо-
дарських та економічних справ, які виникали в часі складних воєнних 
обставин. Його постійна духовна підтримка та увага до потреб вояків 
відновлювала їхні сили. Водночас він не уникав небезпек військових дій. 

4 Нині село Сарники Рогатинського району Івано-Франківської області.
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Із цього приводу любив жартувати: «Ви ж знаєте, панове, що я свячений, 
а свяченого куля так легко не бере». Отець добре знав, що вояки почу-
ваються більш захищеними, якщо пліч-о-пліч на лінії фронту з ними є 
і лікар, і духівник.

В усіх небезпеках воєнного часу отець Омелян не раз відчував Божу 
опіку, рятуючись від загибелі. У нього ж ще стільки роботи попереду!

В нашій пам’яті з заслуханих розповідей зберігається окремо спо-
мин з 1919 року, коли то більшовики�, розбивши одну частину армії УГА, 
схопили українських вояків і з них декотрих розстріляли на місці, інших 
ладували у вантажні вагони і везли у невідоме. Вагони були переповнені, і 
в один з таких вагонів попав був і наш тато.

Несподівано в час цієї дороги поїзд зупинився серед поля, щоб прочис-
тити вагони з померших та додати до нього води. Батько, завваживши 
крізь не зовсім закриті двері вагону большевицького вояка, заговорив до 
нього, що він – священик, якому ще треба жити, щоб молитися за вми-
раючих, а він просто гине зі спраги і духоти, – чи не міг би вийти на хви-
лину. Вояк не думав довго, відкрив двері й каже: «Йди, пий воду й набирай 
сили!» А коли батько вернувся, вояк скочив у вагон, крикнув: «Батюшка, а 
пам’ятай молитися за Луку». 

Батько, блукаючи полями зайшов у село, але тут ненадійно його 
схопили більшовики і долучили до полонених частин УГА, призначених 
полевим судом на смерть. Під вечір їх усіх погнали під недалекий ліс і за-
ставили копати для себе ями. Коли викопи були доволі глибокі, наказа-
ли присудженим обернутися до вартових плечима і вже готові були до 
вистрілу, коли батько, вголос проказавши загальне розгрішення, вискочив 
і всі полонені мов під команду, кинулись хто куди міг тікати…

Зі спогадів Анни-Марії Ковч-Баран

Однак отця Омеляна схопили польські вояки, і він опинився в поль-
ському таборі для полонених, свідками насильства в якому стали близько 
сорока тисяч вояків із Галичини, із-поміж яких було п’ятсот священи-
ків та монахів. Полонені гинули сотнями, зокрема в час епідемії тифу. Ця 
хвороба не оминула й отця Омеляна. Завдяки клопотанням митрополита 
Андрея Шептицького 1919 року з таборів було звільнено всіх душпас-
тирів. Хворий на тиф отець Омелян перебував у військовому шпиталі, 
а потім його вдалося перевезти до сестри Ольги в село Цапівці на Тер-

5 16–18 липня 1919 року УГА була змушена перейти річку Збруч. Відповідно УГА 
воює з польськими частинами генерала Йосифа Галлера та з російськими – Доброволь-
чою армією генерала Денікіна і Червоною Армією.
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нопільщині, де чоловік сестри, о. Антін Наконечний, був парохом. Коли 
до отця Омеляна приїхала дружина, була вражена побаченим.

Побачивши батька, мама спершу не пізнала його, – він подобав 
скоріше на привид, як реальну людину й вона навіть втратила була на 
якийсь час притомність: це був зчорнілий з надмірної гарячки кістяк…

Зі спогадів Анни-Марії Ковч-Баран

Коли отець Омелян одужав, разом із сім’єю переїхав до села Бор-
шів, що неподалік Перемишлян. Відтак 1922 року став настоятелем хра-
му св. Миколая в Перемишлянах, а також храму Собору Пресвятої Бого-
родиці в Коросно. Отець Омелян, маючи організаторський хист, почав 
активно розвивати і релігійне, і суспільно-культурне життя спільноти 
греко-католиків: діяли парафіяльний та гімназійний хори, організація 
«Пласт». Водночас парох дбав про віднову, будівництво та забезпечення 
церковних, культурних та господарських осередків української грома-
ди – видавав газети, книжки, організовував прощі до відпустових місць, 
місійні науки, започаткував Євхаристійні конгреси («здвиги»), які тра-
диційно завершувала велелюдна хода вулицями міста, маніфестуючи 
релігійне та національне життя греко-католиків. Люди горнулися до сво-
го отця, шанували та любили. Згадуючи про скромний дім отця-пароха, 
говорили, що «над тією хатою ангели кружляють». Він був відкритий для 
усіх потребуючих. Священиче подружжя виховувало шістьох дітей, про-
те дім Ковчів часто ставав домівкою для бідних дітей і сиріт.

То був похмурий, осінній день. Горстка людей прийшла до церкви, 
щоб взяти участь у похоронних відправах та відпровадити покійну на 
цвинтар для вічного спочинку.

Покійна була молодою мамою, коротко хворіла, одні говорили, що 
з перевтоми, інші, що з журби і недостатку. Її чоловік помер шість літ 
після подружжя у Прусах, куди побравшись, виїхали на заробітні праці. 
Залишившись самою із трьома дітьми, вернулась в рідне село Коросно і 
тут подружилася вдруге з чоловіком, якому померла при народженні дру-
гої дитинки жінка. Народилась і їм дитинка, якій саме минав другий рік, 
таким чином у цій родині були діти потрійного походження, – всіх разом 
шестеро.

Не витримували приявні жалю і вголос плакали на цвантарі разом 
з чоловіком і дітьми, які немов стяті квіти прилягли до нетесаної домо-
вини. Нелегким був той похорон і для о. Еміліяна. Звичайно ще після по-
хорону ще тут і там говорив з людьми, а в той день не бралася розмова. 
Попрощавши господаря і осиротілих дітей, хвилинку задержався у церкві, 



102 Посланці Божого милосердя

сів на віз і поїхав. Вже був на краю села і раптом о. Еміліян ніби пробудив-
ся: «Гей, Ільку, – скрикнув, –завертайте коні!»

Візник, постійний господар о. Еміліяна, зробив це, ніби знав, що воно 
так буде, й лиш усміхнувся сам до себе: «То стати, отче, біля хати, де я 
їх бачив на порозі?»

«Так, Ільку, стань біля хати, – відповів отець, – де ви їх бачили цих 
малих на порозі […]. Станьте там, не можу, не можу це все так залиши-
ти…» Ілько стримав коні біля воріт і отець ввійшов у хату. «Знаю, що 
вам гірко, Михайле, дай згоду, хочу допомогти».

Нічого не говорив Михайло, поцілував отця в руку, а опісля таки 
вголос розплакався, а коли вийшли на поріг, де сиділи троє круглих сирі-
ток його що лиш похороненої жінки, поцілував їх в голівки й поблагосло-
вив, а о. Еміліян взяв усіх за руки та повів до воза…

«Поїдемо, діти, до мене, у мене діти, як і ви, будете трохи бавитися 
разом, а тоді побачимо…»

Здавалось, що діти в цю мить відвернулись від важкого жалю і силь-
ніше притулились одне до одного…

Вже в місті о. Еміліян зліз поблизу церкви, Ілько повіз дітей на рези-
денцію і, ввійшовши в хату, не чекав, що їмость спитала його, звідкіля ці 
діти, але приспішено сказав: «Я й знав, що воно так буде!», а тоді розка-
зав про похорон і дітей.

Це був час вечеряти й ми всі шестеро були дома. Як завжди на ве-
черю, прийшов на час і наш батько. Заки ще сіли за стіл, батько пригор-
нув привезених дітей та всміхнувся до усіх: «Ось це Анна і ти Нуся (так 
мене дома кликали), Анна візьми Анну до свого ліжка, як будеш купатися, 
викупайся з нею і прибери у свою сорочку, а завтра у свою суконку, бо ця, 
що на ній, забруднилася на цвинтарі. А ти, Ірка, те саме зроби з Лізольо-
тою (так її охрестили в Прусах), а ви, хлопці, візьміть Михася до свого 
“барлогу” на стрих (там хлопці вліті спали на сіні і свої постелі звали 
“барлогами”)».

Ми скоро заприязнилися з сестричками і братом. Тепер усіх нас було 
дев’ятеро, а коли додати наших подруг, які часто засідали разом з нами, 
то в хаті була справжня бурса й від дитячого гомону гуділо, як у вулику. 
Наша найдорожча мама приймала усе з усміхом і знаходила спосіб, щоб 
для всіх, хто тільки був у нас, було достатньо і привітно. За кілька міся-
ців батько знайшов місце для Михася в Уневі, де студити навчали хлопців 
усякого ремесла, а Анна й Лізольота підростали й ходили до школи зразу 
в Якторові, опісля в Бережанах, де були наші сиротинці.

Зі спогадів Анни-Марії Ковч-Баран
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Отець Омелян Ковч був прекрасним проповідником – міг звору-
шити до сліз, спонукуючи до щирого покаяння та навернення. Переми-
шлянського пароха запрошували проповідувати на храмових празниках 
та проводити реколекції. Часто люди приходили з довколишніх сіл, аби 
послухати благотворне слово пастиря – завжди актуальне й зрозуміле, а 
часом і дотепне. 

В нас було тяжко з опалом, люди ходили в ліс і без дозволу власника 
рубали дрова. А о. Ковч навчав тих, що так роблять, як їм сповідатися: 
«Скажи ясно, що ти вирубав не якусь там ломаку, але таку, що вас аж 
двох мусіли нести. Вважай, щоб з тією ломакою ти не пішов на Страш-
ний суд. Буде сором, як люди будуть зглядатися, що ти несеш».

Зі спогадів Анни-Марії Ковч-Баран 

Завдяки старанням отця-пароха життя українців пожвавилося, 
що було не до вподоби польській владі. Антиукраїнську політику уря-
ду супроводжували репресії, всюдисуща полонізація, дискримінація 
господарської діяльності, заохочення до переходу на латинський обряд. 
Патріотичну діяльність отця Омеляна була сприйнято вороже. У його 
оселі неодноразово проводили обшуки, отця заарештовували, а часом і 
ув’язнювали. Однак ці заходи не послаблювали бажання працювати для 
рідної Церкви і народу. 

Під час одного з ув’язнень отець написав працю «Чому наші від нас 
утікають», намагаючись відшукати причини кризи в релігійному житті 
українців та шляхи її подолання. Для роздумів висунув питання духов-
ного життя священиків та діяльність парафії. Мабуть, ці питання отець 
Омелян адресував насамперед собі… «Чи я люблю свій стан, чи дорогі і 
посерцю мені мої парохіяни? Чи для їх добра віддав би я навіть своє жит-
тя? Чи маю настільки цивільної відваги, щоб бути для парохіян зразком в 
обороні прав свого народу й рідної мови?»…

Особливо запам’ятали люди проповідь отця Ковча про місце та ста-
новище українців на рідній землі:

Це був відпуст в Уневі […]. Був це час, коли польський уряд почав 
ставити перешкоди в навчанні української мови в школах, а жмінка поля-
ків у селі намагалася вибрати війтом поляка […]. До цих умовин о. Ковч 
достроїв теж одну із своїх проповідей, покликаючись на цитати Свято-
го Письма, про любов Христа до свого народу, з якого вийшов та зберіган-
ня рідних традицій, і, кінчаючи, вжив такого приміру: Одного разу, гово-
рив він, був празник у селі, господар запросив гостей, але стали входити 
й непрошені гості, якось ніяково було їх випрошувати, – господар сів на 
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своє місце за столом і ждав на празничний обід. Та непрошених гостей на-
лазило все більше й більше, далі й силою пхалися за стіл. «Іване, посунь-
ся!» – просили спочатку підлесливо, а далі й стали силою попихати Іва-
на. Смирненький Іван посувався і посувався, аж не оглянувся, як опинився 
за порогом своєї хати. Тоді проповідник звернувся до своїх слухачів: «Гей, 
Іване, а доки ти будеш посуватися, доки ти будеш по-рабськи залишати 
своє місце господаря у власній хаті?! Будь сильний, стій твердо на своїм 
своїми ногами, май відвагу боронити своє місце господаря на цій Землі! 
Позбудься раз назавжди рабського почуття перед тими, що накидають 
тобі силою чи підступом свою зверхність…» І так продовжував. Нізвід-
ки взялася й поліція і завваживши її, о. Ковч говорив далі: «Бачите, тут 
моє місце, тут я проповідую, і всі, свої і чужі, запрошені і непрошені на 
цьому відпусті, мусять знати, що «Іван» не буде більш нікому і нікому зі 
свого місця посуватися! Тут він, а ніхто інший господар!»

Зі спогадів Анни-Марії Ковч-Баран 

Захищаючи права українців, отець Омелян дбав про те, аби вони, 
незважаючи на непоправні дії тогочасної влади, були чесними, добро-
совісними, порядними людьми, патріотами рідного краю. Тож коли од-
ного разу з’ясувалося, що деякі парафіяни з Коросна були причетні до 
крадіжки коней, корів та городніх інструментів, він різко засудив їхній 
вчинок: «То це я вас так через двадцять років виховував? – Ви задивилися 
на цих “босяків”, що тепер прийшли до нас? Мені здалося, що я вас вихо-
вував добрих парафіян-українців, а я зробив вас голотою. Мені сором-
но за вас перед Господом Богом. Коли у вас є хоч трішки патріотизму й 
совісті, тоді я прошу вас ще сьогодні повернути все тим людям, що ви від 
них забрали!» Усе вкрадене було повернуто власникам. А до отця Омеля-
на прийшла група поляків, щоб подякувати і просити дозволу приєднати-
ся… до його «релігійних практик». Це, імовірно, не єдиний випадок, коли 
отець гідно повівся із чужинцями, виявляючи свою глибоку релігійність, 
бо до Євхаристійної ходи вулицями Перемишлян долучалося дедалі біль-
ше поляків. 

Під час першої радянської окупації, яка зумовила масові ув’язнення, 
вивезення, убивства, отець Омелян Ковч продовжував підтримувати на 
дусі своїх парафіян. 

Люди жили під терором у постійному страсі, бо по ночах НКДБ 
робило арешти чоловіків, а їх сім’ї вивозили на Сибір. Ладували їх до ва-
гонів серед морозів, тримали їх там по кілька днів, не допускаючи нікого 
з харчем чи навіть водою. Крик і плач з переповнених вагонів розносився 
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по цілому місті. В такій ситуації отець Ковч став відважним апосто-
лом правди. Виголошував такі безстрашні проповіді в церкві, що навіть 
ті, які ніколи не заглядали до церкви, стали тепер пильними учасника-
ми богослужень і слухали глибоко змістовних наук пароха, які давали їм 
потіху у смутку і піддержку на душі. Нерідко можна було теж бачити на 
богослуженнях жінок зі східних областей.

Зі спогадів Шкільника 

У той час отець-парох та його дві доньки якось дивом уникнули 
смерті. Їх схопили після провокативних пострілів, що пролунали біля 
Народного дому. Отець сказав дівчатам молитися, і сам постійно молив-
ся. Енкавеесівець, приклавши револьвер до шиї отця, зухвало сказав: «От 
тобі й батюшка, нічого не знає, тільки молитву, молися, молися, може вона 
тобі щось поможе». Як раптом у небі з’явилися німецькі літаки, полетіли 
бомби, зчинилася паніка… І отець із доньками, скориставшись нагодою, 
розбіглися в різні боки. Отець був змушений переховуватися. Енкаве-
есівці обіцяли винагороду – 10 тисяч карбованців – тому, хто донесе про 
місце сховку отця Ковча. Та ніхто не зголосився…

Німецькі війська вступили в Перемишляни в липні 1941 року. Насе-
лення очікувало позитивних змін, однак отець Омелян не поділяв цього 
оптимізму: «Не надто радійте, що на місце більшовиків у Галичину при-
йшли німецькі війська. Це тільки ґудзики на мундирах змінилися». Настав 
час повсякчасної тривоги. Нова влада заохочувала галичан до співпраці в 
переслідуванні євреїв, духовенство ж, покликаючись на розпорядження 
митрополита Андрея Шептицького, закликало не підтримувати жодних 
антисемітських заходів, а навпаки допомагати невинним людям уникну-
ти цієї машини смерті. Українці ставали свідками масових убивств…

На початку жовтня 1941 року в Перемишлянах німецькі вояки ото-
чили синагогу, де євреї саме зібралися на богослужіння. Німці зачинили 
двері храму і підпалили його, а також прилеглі будинки. Хтось із євреїв 
прибіг до отця Омеляна і повідомив про це лихо. Отець відразу ж побіг 
до синагоги, звернувся до солдат німецькою мовою, благаючи припини-
ти мучити євреїв. Очевидно, прислухавшись до прохань отця, здивовані 
німці почали відступати. Отець Ковч разом із чоловіками відперли двері 
синагоги і виносили напівпритомних людей…

Єврейське населення любило і поважало отця ще до тих жахливих 
часів, проте коли їх почали переслідувати й винищувати відкрито, при-
ходили до нього за допомогою. У той час врятувати від неминучої смерті 
могло свідоцтво про таїнство хрещення. Митрополит Андрей дав вказів-
ку священикам, що євреїв можна допустити до цього таїнства, але за двох 
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умов: знання катехизму та свідоме прийняття рішення змінити віровиз-
нання, адже страх перед смертю не є головним рушієм до зміни. У Пере-
мишлянах тоді охрестилося близько двох тисяч євреїв… 

Рано о шостій годині прийшла група євреїв та виповнила по береги 
перемишлянську церкву. Всі вони мали на собі чисту білизну та новий 
одяг. Посередині перед іконостасом поставлено бочку з водою, яку о. Ковч 
урочисто посвятив. Потім промовив: «Цей хрест ніяк не допоможе вам 
звільнити від німецького протижидівського закону, цей акт має чисто 
релігійне значення. Ви мусите збудити в собі акт совершенного жалю і 
любові до Бога, ви мусите повірити в Христа Спасителя, який вас при-
ймає до свого Царства…» Після проповіді він запитав, чи відрікаються 
сатани та чи вірують в Христа та хочуть прийняти святу Тайну Хре-
щення. Тоді відчитав для всіх обрядові молитви та почав хрестити всіх 
євреїв, поливаючи їхні голови та вимовляючи слова Тайни Хрещення. Піс-
ля першої прийшла друга група євреїв, але для скорочення обряду їм не по-
ливав води, а лише кропив три рази, вимовляючи слова Тайни Хрещення.

Зі спогадів О. М. Гаврилюк

На початку 1942 року німецька влада створила в Перемишлянах 
ґетто, до якого зганяла євреїв з усього повіту6. На брамі висіло повідом-
лення про те, що неєвреям під карою смерті заборонено заходити на 
цю територію та надавати будь-яку допомогу. Проте цей напис не лякав 
отця-пароха. Він подав до поліції міста клопотання про дозвіл служи-
ти Божественну Літургію та провадити духовні бесіди про християнські 
чесноти для новоохрещених в ґетто. Також написав листа Адольфу Гітле-
ру із проханням припинити злочини проти євреїв. 

Отець Еміліян Ковч – це герой світу. Чим тільки міг він нам допо-
магав, приносив їжу до гетто, хліб, допомагав духовно, вчив, як ми маємо 
терпіти […]. Це був великий духовний талант, сердечна людина. Я – му-
зикант і буваю у всьому світі і у всьому світі розповідаю про цю велику 
людину. Я серцем у Перемишлянах, де народився, звідки вийшли відомі 
люди, врятовані отцем.

Зі спогадів Леопольда Кляйнмана

Німецька влада намагалася будь-яким способом призупинити 
діяльність отця Ковча: викликали в гестапо, напоумляли, повчали, пе-
реконували… Одного разу гестапівці поширили містом чутку, що отець 

6 Тоді у Перемишлянах мешкало п’ять тисяч людей, із яких три тисячі – євреї.
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Омелян охрещує євреїв задля матеріального збагачення. Зігнавши на 
міську площу кілька сотень засуджених євреїв, обіцяли звільнити тих, 
хто посвідчить, що отець Омелян вимагав гроші за хрещення. Але ніхто 
не зголосився…

Рідні, знайомі неодноразово просили отця відмовляти євреям у 
хрещенні не тільки з огляду на небезпеку для його життя, а й через ко-
рисливі мотиви та нещирі наміри навернутися у християнство. Але отець 
Омелян мав свою думку з цього приводу, вважаючи, що завжди треба 
діяти відповідно до своїх моральних принципів: «Хто з нас, смертних лю-
дей, може стати суддею душі. Я лише людина і слухаю, що мені говорить 
інша людина і приймаю це в добрій вірі. Є тільки один Суддя для всіх 
нас…». І жодні небезпеки його не лякали: «Я – священик. Я маю викону-
вати мої обов’язки. Я вибрав своє покликання – ніхто мене не змушував 
стати слугою Господа Ісуса. Ісус казав: “Прийдіть до мене всі спрагнені, 
голодні і знайдете притулок”. Чи я, Його покірний слуга, повинен відмо-
вити в тому, що Він обіцяв? Чи я повинен?»

Однак не всі парафіяни підтримували ставлення отця-пароха до 
євреїв. Був важкий час, люди були дуже зранені та іноді дуже гостро 
реагували на зміни в парафіяльному житті: не могли звикнути до при-
сутності євреїв під час богослужінь, вважали, що саме через євреїв їхніх 
рідних схопили і замордували більшовики. Одного разу після Літургії 
одна із парафіянок підійшла до отця й укотре дорікнула йому за допо-
могу євреям. Аж раптом за церквою, де було єврейське ґетто, зчинився 
жахливий крик. Жінка й отець заніміли… Побачивши, як євреїв ведуть 
на розстріл, жінку, яку щойно допікали біль та образа, сповнило глибоке 
співчуття і жаль…

Чи ви, дорога пані, бачили, як багато із тих, що їх гнали на смерть, 
минаючи церкву, хрестилися? А коли хоч один з тих, кого я охрестив, 
прийняв з вірою своє хрещення і в християнській вірі помре, – я готовий 
прийняти всі ті муки, […] які ждуть мене за мої хрещення.

Зі слів отця Омеляна Ковча

30 грудня 1942 року отця Омеляна Ковча викликали до гестапо. 
Одягнувши колоратку, підрясник, поклав на стіл ключі від будинку, а 
також… попросив передати дітям, аби зберігали гідність і не просили 
про його звільнення. Через два дні отця перевезли до Львова, у тюрму 
на Лонцького. Про його звільнення клопотав митрополит Андрей Шеп-
тицький, благали і парафіяни. Однак діяльність отця Ковча так допекла 
гестапівцям, що вони були невблаганними. Була, щоправда, одна умова, 
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за якої отець міг опинитися на волі – припинити хрестити євреїв, бо це 
перешкоджає німецькій владі. Отець не погодився…

Я знаю тільки одну владу, я присягав їй, приймаючи на себе свяще-
ничий стан. Мій володар – Христос, і я буду Йому вірний… Закон, який 
залишив мені Володар, каже: «Хрестіть всіх у ім’я Отця, і Сина, і Свято-
го Духа». Нема в ньому ані слова про жидів. Хто хоче хреститися, того 
я в ім’я буду хрестити. Якщо ви не хочете, щоб я робив це, тоді для вас 
одинокий вихід: подбайте, щоб мене засуспендували і завісили в правах 
священика і я тоді не робитиму цього.

Отець Омелян Ковч

У тюрмі отець Омелян не скаржився на життя – у нього все гаразд. 
Він навіть намагався полагоджувати справи інших людей на волі, часто 
тих, які завдавали йому болю зради і відверто знущалися. Просив якось 
передати йому «наперсток» вина і нову колоратку, бо стара поламалася… 

Щось неймовірно-важке діялося в наших серцях, коли ми бачили, 
як кровожадні гестапівці після тортур на українському священикові 
кидали його, як якусь річ, а не людську істоту, в нашу камеру […]. Він 
вже не володів своїми руками. Вони були нерухомі… Ми допомагали йому 
приміститись у відносно вигідному місці, в куточку. Сидячи на долівці, 
добрячими, розумними очима дивився на нас. На його обличчі не було при-
гнічення, характеристичного для кожної людини, якій завдають болю… 
Якась неземна усмішка опромінювала благородне обличчя священика.

Зі спогадів Василя Щербія

Камера не стала перешкодою для священичого служіння. Отець був 
переконаний, що Господь «тримає його тут для власного добра і добра 
інших»: він підтримував в’язнів, зокрема тих, яким винесено смертний 
вирок; щоранку служив Божественну Літургію, сповідав і причащав.

Старенький священик, як ще тільки засіріло надворі, стояв біля за-
ґратованого вікна. Його обірвана в часі слідства ряса ледве трималася на 
тортурованому, покаліченому тілі, він намагався стояти… В той час в’язні 
після денних допитів, які не обходилися без важких побоїв, спали глибоким 
сном. Мене пробудив шепіт його молитви, але я вдавав, що сплю, щоб не збу-
дити інших. Дивлюсь – він обернувся, благословить окутаних сном в’язнів, 
підніс вгору руки і шепоче «Вірую…». Мені стало ясним, що він служить 
Службу Божу, я прикляк і не знаю, як то воно, я ж загартований тюрмами й 
важкими в них побоями, приклякнувши, похилився і щиро розплакався…

Зі спогадів Петра Бабушка
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У серпні 1943 року отця зі Львова перевезли до концтабору «Майда-
нек» біля Любліна в Польщі. Цей табір смерті нацисти збудували восени 
1941 року. У бараках – по 300–700 в’язнів. Тісно… Спали по троє-четверо 
на одних нарах. На працю піднімали о третій ночі, або й раніше. Увесь 
табір був поділений колючим дротом на п’ять полів: у першому – жінки, 
у другому – радянські військовополонені, у третьому та четвертому – усі 
інші; п’яте поле – особливе, це шпиталь для хворих, які не могли працю-
вати, звідти, як привило, була одна дорога – в крематорій… 

Отця Ковча, після традиційних «процедур» – стрижки, дезінфекції 
у крижаному душі або в окропі, зодягання у смугасту робу і присвоєння 
номера 2399 – помістили у третє поле, блок чотирнадцять. На руці – чер-
вона трикутна нашивка з літерою «Р», що означає «поляк». Жодних відві-
дувань… Щоправда, Романові Долинському, підполковникові УГА, все ж 
якось вдалося зустрітися з отцем Ковчем. Його стараннями отцеві дозво-
лили щонеділі служити Божественну Літургію в найближчому костелі; а 
також виділили окрему кімнату в бараці. Та ці «привілеї» тривали недов-
го, бо згодом Романа Долинського було притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ці дії. Однак спогад про цю зустріч із мучеником за-
лишився назавжди…

Болюча та трагічна була ця зустріч. У моєму серці зберігався образ 
о. Ковча таким, яким я бачив його майже 2� років тому. Тоді він був по-
ставний, високий, з високим чолом, гарною високою чуприною та орли-
ним поглядом. Тепер я бачив згорбленого старця з рідким сивим волоссям, 
майже беззубого, схорованого та фізично цілковито вичерпаного. Все ж 
таки я впізнав о. Ковча… Навіть у тих обставинах о. Ковч залишався 
собою. Глибоко в його очах тліла іскра сина воюючої Церкви, неустанного 
борця за кращу долю.

Зі спогадів Романа Долинського

Тут, у «Майданеку», отець прибирав територію, перевозив на тач-
ці каміння для вимощення подвір’я. Та ні важка праця, ані тортури та 
знущання не зламали духу отця Омеляна. Він і далі сповідав, прово-
див спільні молитви, служив Божественну Літургію, ставши капеланом 
в’язнів. Він, як завжди, співстраждав з усіма… Страждання ж не має ні 
національності, ні віровизнання. А своє становище вважав Божим благо-
словенням…

Якщо я не буду тут, то хто допоможе їм перейти ці страждан-
ня?… Я дякую Богові за Його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, 
де я хотів би перебувати. Тут ми всі рівні – поляки, євреї, українці, росія-
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ни, латиші, естонці. З усіх присутніх я тут одинокий священик… Тут 
я бачу Бога, який єдиний та однаковий для всіх, незалежно від релігійних 
відмінностей, що існують між нами. Можливо, наші Церкви різні, але в 
усіх них царює той же великий Всемогутній Бог. Коли я відправляю Служ-
бу Божу, всі вони разом моляться. Моляться різними мовами, але чи Бог 
не розуміє усіх мов? Вони вмирають по-різному, а я допомагаю їм перехо-
дити цей місток у вічність. Хіба це не благословення? Хіба це не є най-
величніший вінець, який Господь міг покласти на мою голову? Саме так! 
Дякую Богові тисячу разів на день за те, що Він послав мене сюди. Я не 
смію просити Його про щось більше. Не турбуйтеся про мене – радійте 
зі мною! Моліться за тих, хто створив цей концтабір та цю систему. 
Вони є одинокими, хто потребує молитов… Нехай Господь помилує їх.

Отець Омелян Ковч 

Взимку 1944 року після Різдва Христового отець Омелян захворів. 
Доки міг, приховував свою недугу, та все ж опинився у шпиталі. Більше 
про отця не чули. У лютому 1944 року рідним прийшло з табору повідом-
лення про його смерть, і лише 1972 року доньці отця Омеляна вдалося 
отримати довідку про смерть, про те, що в’язень концтабору «Майданек», 
отець Омелян Ковч, помер 25 березня 1944 року. Його тіло, як і тіла інших 
померлих в’язнів, було спалене…

…Тато […] того вечора розговорився і каже: «Останньо вже дві 
ночі чергою мав я цікавий сон. Снилось мені багато людей, які ніби це в 
нашому каменьоломі лупали камінь. Були вони дуже втомлені й вигля-
дали дуже вбогі, я йду між них з бажанням допомогти їм, аж чую, хтось 
голосно каже: “А ти будеш будувати дві церкви, розумієш, дві церкви без 
церковного будинку”. “Не розумію”, – кажу. “То зрозумієш – дві церкви без 
церковного будинку, дві церкви без церковного будинку…” За працею я при-
забув про сон, але чергової ночі приснилося майже дослівно те саме, і це 
вже до якоїсь міри стало застановляти мене…»

…По стількох роках починаю розуміти той сон. І чи не думаєш і 
ти, що ці дві церкви без церковного будинку – були вони в тюрмі при 
Лонцького і в концтаборі Майданеку, чейже Тато там, згідно свідчень 
бувших в’язнів, відправляв Богослуження, сповідав-причащав… А чи 
пам’ятаєш, як радувався наш Тато, коли висповідав, запричащав і звін-
чав вже на смертній постелі перемишлянського гицля, що ловив псів у 
місті, був недовірком і жив без шлюбу? Радості Тата тоді, здавалося, не 
було кінці…Ти можеш собі уявити, яка радість наповняла його знуждені-
ле тіло і зболілу душу, коли міг передати Господнє розгрішення йдучим на 
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смерть?.. Що Господь вибрав саме нашого Тата, як благословенний інс-
трумент для свого Божественного промислу і не завівся на ньому до пос-
ліднього його віддиху?

Скажи, чи нема нам чим радіти?
Із розмови дітей блаженного Омеляна Ковча – о. Сергія й Анни-Марії.

9 вересня 1999 року Єврейською Радою України отцю Омеляну Ков-
чу присвоєно звання «Праведник України».

24 квітня 2009 року блаженного Омеляна проголошено покровите-
лем пастирів УГКЦ. Його мощі – серед праху спалених нацистами людей. 
Цей прах, мощі блаженного священномученика Омеляна Ковча нині є до 
молитовного почитання у багатьох храмах УГКЦ. 

За молитвами блаженного священномученика Омеляна, люди отри-
мують різні дари. Зі свідчень отця Ігоря Барбуляка: «Біля праху блажен-
ного священномученика Омеляна Ковча молилися за оздоровлення двох 
дівчаток, які страждали від нервових розладів. Після тижня молитов, 
сповіді, причастя, хвороба відійшла»…

Молитва  
до священномученика Омеляна

О блаженний мученику Христовий Омеляне! Почуй сьогодні 
молитву нашу. ти є у небі і втішаєшся славою святих. ти бачиш 
Бога лицем до лиця, просимо тебе: випроси у Бога кожному з нас 
тих ласк, яких ми потребуємо.

Блаженний отче Омеляне! тебе господь ісус вибрав і пок-
ликав на свого священика, щоб здобувати людей для Царства 
Божого. ти охоче взяв благе ярмо Христове і ревно спасав душі 
людські. твоя священича родина стала прикладом і взірцем хрис-
тиянських чеснот для священичих родин та всіх вірних. ти мав 
серце співчутливе, живе і повне любові, вразливе на біду і страж-
дання ближніх. над вашою оселею ангели пролітали і втішалися 
вашими вчинками милосердя, бо ви допомагали і приймали сиріт 
та бідних. Отче Омеляне! твоя священича душа горіла ревністю 
про спасіння душ, ти вболівав і молився за свій народ, за його 
духовний стан. ти прагнув, щоб вірні любили Бога і брали дієву 
та зрозумілу участь у богослужіннях, із розумінням молилися та 
прославляли творця.
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Блаженний отче Омеляне! ти не вагався бути першим у тому, 
щоб вірні через нові набожності до Христа і до Богородиці черпа-
ли духа Євангелія і любові до Бога, знаходили духовність і Боже 
життя у Церкві. ти ревно трудився у винограднику Христової 
Церкви, яку ти полюбив до глибини своєї священичої душі. 

на кінець Христос господь прикрасив тебе мученицьким 
вінком. небеса раділи, коли бачили твоє серце, відкрите до народу 
Божого, як ти рятував від загибелі люд вибраний Божий. як доб-
рий пастир, що душу свою віддає за вівці свої, ти радо пішов на 
муки і страждання у концтабір. ти не покинув людей, коли вовки 
люті нападали на стадо, а, як колись Мойсей, так і ти, заступався 
перед Богом за його народ.

Блаженний Омеляне, ти вірно слідував за словом Євангелія 
Христового і навіть серед важких страждань концтабору ти вті-
шався Божим миром і ніс духовну поміч страждущим. ти радів 
щирою Божою радістю, що можеш спасати душі, рятувати їх від 
пекла і вічної смерті. ти бачив Бога серед жахливих умов концта-
бору, і господь дав тобі уздріти Правду, що перед ним всі є рівні, 
що лише одного прагне господь – спасіння людської безсмертної 
душі. 

ти нині є на небесах, споглянь на нас, що молимось до Бога 
і просимо твого заступництва. Подай кожному з нас те, чого пот-
ребуємо для спасіння, подай хворим здоров’я, подай нам духов-
не зцілення наших сердець і душ. випроси Христовій Церкві на 
землі єдності та любові. ти бачив, що всі люди є дітьми Божими, 
незважаючи на різниці. вимолюй єдності між християнами. ти є 
взором для священиків, і ми вдячні Богові, що дав нашій Церкві 
такого пастиря, як ти. Хай буде благословенне ім’я господа нашо-
го Отця, і Сина, і Святого духа, нині і повсякчас, і на віки віків. 
Амінь.

Випробувані немов золото в горнилі. Книга перша,  
Місія «Постуляційний центр беатифікації та канонізації святих УГКЦ»,  

Ольга Жаровська, �013, с. �08
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катехитичне заняття  
для дітей 9–10 років 

на тему:

«Сім діл милосердя для тіла  
як прояв любові до ближнього»

Мета уроку. Ознайомити учнів із поняттям «християнське милосер-
дя», з ділами милосердя для тіла ближнього; виховати почуття любові та 
співчуття і бажання відгукуватися на потреби ближнього.

Необхідні матеріали: 

зображення чудес Ісуса Христа: помноження хлібів, оздоровлення 
сліпого, воскресіння дочки Яіра; 

примірники Святого Письма; 
мішечок з написом «7 діл милосердя», а в мішечку: сік і печиво, 

бинт і м’ятні таблетки, рукавички, ключ, пакунок із написом 
«У в’язницю», свічка; 

адреси біблійних уривків (див. урок); 
текст пісні «Милосердя падає»;
написи на дошці з Мт. 25, 34–36, Мт. 25, 41–43; 
2 ложки, 2 йогурти; 
заготовки для саморобки (див. Додаток 1, частина 1), клей, ножиці, 

кольорові олівці, нитки;
тексти молитов.

Хід уроку

Молитва
Пом’яни, Господи, плаваючих, подорожуючих, недужих, стражда-

ючих, полонених і спасення їх. Пом’яни, Господи, тих, що дари носять і 
добро творять у святих твоїх церквах, і тих, що пам’ятають про вбогих, і 
на всіх нас милості Твої зішли. 

(З Літургії св. Йоана Золотоустого. Анафора)
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вступ
Якщо ви були уважні під час молитви, то скажете, про кого в ній зга-

дується.
1. Чим ризикують плаваючі і подорожні? 
2. Що потребують недужі і страждаючі? 
3. Яке бажання мають полонені?
4. Чому просимо милості для тих, хто робить добро?
Ця літургійна молитва, де згадували людей потребуючих і тих, які їм 

допомагають, наводить нас на думку про тему нашого уроку.
Оголошуємо тему уроку.
Милосердя – це ознака, притаманна тільки людині і, зокрема, влас-

тива доброму християнинові. Її можна назвати видимим проявом лю-
бові, бо милосердний не тільки говорить, як він любить, а він ще й щось 
робить. Його вчинки без слів кажуть: «Я вірю… люблю… співчуваю… 
хочу допомогти». І немає ліпшого прикладу такої дієвої любові, як вчин-
ки Ісуса Христа.

Виставляємо зображення чудес Ісуса Христа.
Перед нами три зображення милосердних учинків Спасителя, які ми 

зараз озвучимо за допомогою Святого Письма.

читання Святого Письма
Ділимо учнів на три групи і даємо кожній групі завдання знайти ури-

вок з Євангелія: Мт. 15, 39; Мр. 10, 46–52; Мт. 9, 18–26.
Із запропонованих зображень із чудесами Ісуса Христа учні знахо-

дять те, яке відповідає конкретному біблійногму уривку, називають його 
й аналізують.

Бачимо як Ісус не тільки робить чудо, показуючи, що Він – Бог, а й 
заохочує нас наслідувати Його в любові та милосерді до ближнього.

Це дуже добре зрозумів один Його учень – апостол Яків. І сьогодні 
він хоче нам як віруючим в Ісуса Христа щось сказати. – Яків �, 17.

Ще один апостол – Павло, – який завжди радо ділився з іншими усім, 
дає нам добру пораду. – Діяння �0, 35.

Церква навчає, що кожна людина, сотворена Богом, є нашим ближ-
нім, якому ми повинні чинити милосердя. Всі вчинки милосердя поділя-
ються на сім діл милосердя для тіла і сім діл милосердя для душі нашого 
ближнього. Сьогодні познайомимося з ділами милосердя для тіла ближ-
нього, а допоможе нам у цьому мішечок, який так і називається – «7 діл 
милосердя».
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гра «Сліпий вартимей» 
Зараз кожен зможе відчути, як прикро бути сліпому і як така людина 

потребує допомоги.
Катехит обирає учня, зав’язує йому очі і ховає мішечок «7 діл ми-

лосердя». Всі учні допомагають «сліпому» знайти сховане, даючи усні 
вказівки. Знайшовши мішечок, учень виймає одну річ і відгадує її. Далі 
іншому учню зав’язують очі, катехит знову ховає мішечок, «сліпий Вар-
тимей» його шукає, виймає і відгадує одну річ. І так сім учнів по черзі 
віднаходять мішечок і відгадують його вміст.

Ось ми і відгадали всі речі з мішечка. А тепер знайомимося з ділами 
милосердя і вибираємо річ, якою можемо допомогти потребуючому.

1. Голодного нагодувати. (Тістечко)
2. Спрагненого напоїти. (Сік)
3. Нагого зодягнути. (Рукавички)
4. Подорожнього в дім прийняти. (Ключ)
5. Недужому послужити. (Бинт, таблетки)
6. В’язня відвідати. (Пакунок)
7. Померлого похоронити. (Свічка)

Пісня
Милосердя падає, падає, падає, 
Так наче теплий, весняний, дощ. 
Милосердя падає, падає, падає
На мене також, на тебе також.

історія св. Мартина Милостивого
Св. Мартин Милостивий був офіцером кінноти. Одного разу в люту 

зимову холоднечу він зустрів жебрака. Щоб зігріти його, він віддав йому 
половину свого плаща. Вночі уві сні св. Мартин побачив Христа в своєму 
плащі. Христос сказав ангелам: «Дивіться, як мене Мартин одягнув».

Бачимо з цього прикладу, що милосердя, вчинене жебракові, Господь 
приймає як милосердя, вчинене Йому. Всі ми грішні, і всі потребуємо Бо-
жого милосердя та прощення. Особливо, коли станемо на суді дочасно-
му після смерті чи на Страшному суді наприкінці віку. Якими словами, 
на вашу думку, звернеться до нас Христос, якщо ми будемо милосердні? 
А якщо будемо жорстокосерді до ближніх? 

Учні вибирають вислів на дошці.

Присп.: Гей‐го, радість в серці співає. 
Гей‐го, милосердний Ти.
Гей‐го, танцювати буду завжди.

(Любов падає… Радість падає…)
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Яких ще знаємо святих, що проявляли милосердя? (Св. Миколай, 
св. Іван Милостивий, мати Тереза з Калькутти, бл. с. Йосафата Горда-
шевська, слуга Божий митр. Андрей Шептицький та ін.)

гра «нагодуй ближнього»
Формуємо дві команди. З кожної команди вибираємо одного «голод-

ного», а решта шикуються в чергу до нього. Перший у черзі тримає ложку 
і йогурт. За сигналом годує «голодного», передає ложку та йогурт наступ-
ному в черзі й швидко відходить набік. Перемагає команда, яка першою 
нагодує «голодного» і в якої він буде найчистіший. Розлитий йогурт свід-
чить про марнотратство і немилосердя й «карається» прибиранням.

Саморобка (частина 1)
Саморобка, яку ми зараз майструватимемо, є нагадуванням про сім 

діл милосердя для тіла ближнього.
Серце – означає любов, крила – готовність допомагати, руки – зусил-

ля, веселка – різноманітність милосердних учинків.
Хід роботи
1. Розмалювати веселку і написати на ній діла милосердя.
2. Вирізати з кольорового паперу або з білого і розмалювати: хмарин-

ки, серце, руки і подарунок.
3. Приклеїти хмаринки на веселку.
4. Окремо виготовити символ милосердя: до серця приклеїти крила, 

руки і подарунок.
5. Прикріпити символ милосердя до середини веселки, тобто на пра-

вий край першої її частини.
6. До хмаринок причепити на нитках краплинки, і всю композицію 

прикріпити до стіни.

Молитва за бідних і потребуючих
Господи Ісусе! Коли Ти ходив по землі, то зустрічав бідних та по-

требуючих і допомагав їм. Сьогодні в наших містах і селах також є люди, 
які не мають грошей на хліб. Дай їм, Боже, роботу і допоможи витривати 
у важкі хвилини. Нехай у світі не буде голоду. Господи, допоможи всім 
потребуючим. Амінь.

Мар’яна Чернецька, катехит Івано-Франківської архиєпархії
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катехитичне заняття  
для дітей 9–10 років  

на тему: 

«Сім діл милосердя для душі  
як вияв любові до ближнього»

Мета уроку. Ознайомити учнів з ділами милосердя для душі ближ-
нього на прикладі притч і життя Ісуса Христа; виховати у них любов, тер-
пеливість у ставленні до недоліків інших людей, вміння приймати недолі-
ки інших людей і молитися за ворогів. 

Необхідні матеріали: 

фільм «Милосердний самарянин» (Кіріос); якщо немає такої можли-
вості, замінити фільм читанням Євангелія – Лк. 10, 30–37;

зображення до притчі «Про милосердного самарянина»; 
примірники Святого Письма; 
вислови про діла милосердя для душі – кожен на окремій картці; 
зображення-розмальовки діл милосердя (див. Додатки 2 і 3); 
клаптики кольорового паперу, склянка з водою, пензлик, акварельні 

фарби, дошка, крейда, ганчірка; 
текст пісні «Про милосердного самарянина»;
заготовки до саморобки (див. Додаток 1, частина 2), клей, ножиці, 

нитки;
тексти молитов.

Хід уроку

Молитва вислову любові
Боже мій! З усього серця мого люблю Тебе понад усе, бо Ти є безко-

нечне добро, гідне найвищої любові, Ти – моє вічне щастя; а з любові до 
Тебе – люблю всіх ближніх своїх, як самого себе. Боже, даруй мені ласку 
любити тебе щораз то більше.
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вступ
Перегляд фільму «Милосердний самарянин» (Кіріос) або читання 

Євангелія від Луки 10, 30–37.
Розгляд зображення до притчі «Про милосердного самарянина».
Обговорення з коментарем катехита.
1. Хто йшов попри раненого юдея?
2. Чому не допомогли?
3. В яких стосунках були самаряни з юдеями?
4. Що витратив самарянин на юдея?
5. Чи міг юдей віддати самарянину?
Притчу про милосердного самарянина Ісус розповів на прохання 

одного законовчителя, який запитав: «Хто є мій ближній?». Це питання 
було спірним, бо єврейські книжники вважали, що ближніми для юдея 
можуть бути тільки юдеї, вибраний народ, а між юдеями (євреями) і са-
марянами довгі роки точилася ворожнеча. Ісус не дивиться на ворогуван-
ня та неприязнь і називає самарянина ближнім, а також дає книжникові 
пораду. Яку саме із запропонованих?

1. Іди, і роби так само.
2. Ніколи такого не роби.
3. Роби, як хочеш.
Самарянин вчинив багато діл милосердя не тільки для тіла юдея, а 

й для душі. Щоб ми могли дізнатись, які саме, нам треба ознайомитися з 
усіма ділами милосердя для душі, які подає нам наука Церкви.

Завдання для груп 
Ділимо учнів на групи. Кожна група отримує одне-два зображення 

діла милосердя, розмальовує, готується і відображає його у вигляді сцен-
ки-діалогу.

Аналізуємо зображення і знаходимо картку з відповідним висловам 
про діла милосердя. Демонструємо на фланелеграфі або прикріплюємо 
до дошки.

вправа з кольорами 
Яким кольором можна охарактеризувати сумнів… незнання… душу 

грішника? (Катехит демонструє клаптики кольорового паперу – учні ви-
бирають кольори).
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Коли зникає сумнів, гріх і незнання, а Святий Дух приносить мир, 
спокій і світло, які кольори ми оберемо?

Куди б ми не пішли, всюди можемо зустріти сумних і ображених лю-
дей. Їхні душі схожі на склянку з водою, в яку попала крапля темної фар-
би. (Просимо котрогось з учнів трохи зафарбувати воду синьою фарбою). 
Якщо ми розвеселимо хоч одну людину, то душа переміниться. (Просимо 
іншого учня додати у воду жовтої фарби. Вода стане зеленою). Зелений 
колір – символ життя.

Часто в школі і на вулиці нас можуть скривдити, і серце наше від об-
рази пригнічується. (Малюємо на дошці два великих серця. Біля одного з 
них стає учень з ганчіркою, інше – ніхто не пильнує. Решта учнів по черзі 
малюють в середині обидвох сердець риски. Учень, який пильнує одне сер-
це, витирає з нього риски. По закінченні порівнюємо серця).

Яким є наше серце, коли ми прощаємо кривди?
Яким буде серце людини, що не прощає?
Згадаймо притчу про милосердного самарянина. Які діла милосердя 

він вчинив для душі юдея? (Образу з серця простив, сумного потішив).

Пісня
1. Дорогою вже подорожній іде, 
Тяжкий був день, вже ніч паде, його родина жде.
Мов блискавка з‐поза гори, прискочили вони –
Розбійники, зранили його, забрали все, втекли.

Приспів: Просить Бог мене й тебе:
«Не пройди, пожди, руку подай
І серцем милосердним допоможи».

2. А хто це йде дорогою? Чи поміч принесе?
Священик ішов, левіт ішов, і мимо оба пройшли.
Не сміють доторкнутися, немов би був закон;
Хай гине він, нещасний син, не є він з них один.

Приспів…

3. Над’їхав самарянин сюди, пождав, приглянувся,
Промовив ніжно і з чуттям: «Поможу я тобі»
Всі рани вмив і помастив вином й оливою;
Підвів його, підніс його, скотиною повіз.
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історія про милостиню
Один чоловік повертався додому. Край дороги з простягненою ру-

кою сидів старий жебрак. Не знайшовши в своїх кишенях жодної моне-
ти, чоловік потиснув жебракові руку і сказав: «Вибач, брате сьогодні я не 
маю що тобі дати». Жебрак розплакався і сказав: «Ви, пане, сьогодні дали 
мені найбільше». Ви мені, вбогому, потиснули руку і назвали мене бра-
том. Інші давали мені гроші, а ви віддали мені своє серце».

Каже пророк Ісая: «Коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш 
пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде немов 
південь».

гра «я впав у криницю!»
Одна дитина стоїть у центрі кола‐«криниці». Всі інші довкола. Дитина 

присідає і скаржиться: «Я впав у криницю!» Решта учасників запитують 
хором: «Хто тебе врятує?» Той, хто впав у криницю, відповідає, напри-
клад: «Той, хто найголосніше кричить… найкраще розрадить… співає…» 
тощо (завдання можна заздалегідь написати на картках).

Той, хто у криниці, уважно дивиться, хто як виконує його завдання, і 
обирає найкращого. Після цього вони міняються місцями. 

Ця гра знімає напруження, заспокоює гіперактивних і агресивних дітей.

Саморобка (частина 2)
1. Розмалювати і вирізати другу частину веселки і хмаринку.
2. На смужках веселки написати діла милосердя для душі.
3. Приклеїти хмаринку до краю веселки причепити краплинки.
4. З’єднати з попередньою частиною, почепити на стіні.

Молитва св. Франциска
Дай мені, Господи, втішати, а не чекати втіхи, розуміти, а не чекати 

розуміння, любити, а не чекати любові, бо хто дає – той здобуває, хто про 
себе забуває – той знаходить себе, хто прощає – буде прощений, хто по-
мирає – той воскресає для життя вічного. Амінь.

Мар’яна Чернецька, 
катехит Івано-Франківської архиєпархії
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катехитичне заняття  
для учнів підліткового віку  

на тему: 

«Образу з серця прощати»

Мета. Розглянути діло милосердя «Образу з серця прощати» на ос-
нові Святого Письма і поданих прикладів, глибше пізнати чесноту про-
щення, навчитися прощати, виховувати в учнів позитивне мислення, 
розсудливість і здоровий глузд.

1. вступ
Хто з вас у дитинстві не любив казки?.. Мабуть, ви і зараз із радіс-

тю читаєте казочку молодшим братикам-сестричкам чи просто гортаєте 
улюблені сторінки Казок. Отож сьогодні почнемо з відомої казки «Лиси-
ця і Журавель» (можна, аби хтось із дітей переповів, або прочитати в 
ролях). 

Лисичка і Журавель
Лисичка з Журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покума-

лися. От Лисичка і кличе Журавля до себе в гості.
– Приходи, кумцю! Приходи, любочку! Чим хата багата, тим і пого-

щу.
Іде Журавель на прошений обід, а Лисичка наварила кашки з молоч-

ком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом.
– Живися, кумочку, не погордуй! Сама варила.
Журавель стук-стук дзьобом – нічого не спіймав.
А Лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всеї не 

з’їла. А коли кашки не стало, вона й мовить:
– Вибачай кумочку, більше не маю вас чим гостити.
– Спасибі й за те, – пісним голосом промовив Журавель. – А ти б, 

кумонько, до мене завтра в гості прийшла!
– Добре, кумочку, прийду, чому не прийти, – мовить Лисичка.
Наступного дня приходить Лисичка, а Журавель наварив м’яса, бу-

рячків, фасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зло-
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жив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед 
Лисичкою.

– Живися, кумонько! Не погордуй, люба моя, – припрошує Жура-
вель.

Нюхає Лисичка – добра страва! Встромляє голову до горнятка – не 
йде голова! Пробує лапою – годі витягнути. Крутиться Лисичка, заскакує 
відти й відти довкола горнятка – нічого не порадить. А Журавель не дар-
мує. Дзьоб-дзьоб у горнятко та й їсть собі шматочок за шматочком, поки 
всього не виїв.

– Вибачайте, кумонько, – мовить, випорожнивши горнятко, – чим 
хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарав.

Розсердилася Лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачи-
те, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, 
облизня спіймавши. Відтоді й зареклася Лисичка з журавлями приязнь 
водити.

Завдання 1
Ділимо учнів на дві групи. Перша група записує у дві колонки якомога 

більше аргументів для оправдання і засудження Лисиці. Друга група запи-
сує у дві колонки якомога більше аргументів для оправдання і засудження 
Журавля.

Потім обговорюєм питання: що було легше – виправдовувати чи за-
суджувати?

Часто можна помітити, що люди люблять когось засуджувати, а себе 
виправдовувати, тому результати можуть бути різними – якщо ви себе 
уявили в ролі головних героїв казки, то легше – виправдовувати, якщо 
ви – глядач, то легше – засуджувати. Так і в житті: перш ніж осудити ко-
гось, уявіть себе на його місці.

Завдання 2
Уявіть собі, що Лисиця (уявляє І група) і Журавель (уявляє ІІ гру-

па) зовсім не образливі і не ображалися один на одного. Подумайте і за-
пишіть, як зміниться хід казки.

Робимо висновки відповідно до нових закінчень казок.
Багато образ відбуваються несвідомо, тобто людина не усвідомила, 

що якимось вчинком чи словом образила когось. Тому не будьте образ-
ливими на дрібниці!

Це була розминочка, а зараз поговоримо більш по-дорослому – про 
чесноту пробачення (прощення).
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2. Поняття прощення
«Прощення – це найгарніший вияв любові. Я переконаний: якби всі 

люди прокинулися вранці із всеосяжним прощенням у серці, земля оно-
вила би своє лице». (Піно Пелегріно)

Без прощення жити, мабуть, неможливо – бо всі роблять помилки, 
немає досконалої людини. А зроблені помилки (гріхи), хочемо ми цього 
чи ні, впливають на інших людей довкола нас. Всі ми говоримо в молитві 
«Отче наш»: «… І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуват-
цям нашим», і навіть кажемо своїм винуватцям – пробачаю! А в серці? 
Образа може жити ще довго і точити, мов черв’як дерево, і боліти, і вили-
ватися слізьми, часом в емоції, в обмови, критику… 

Багато хто думає, що простити – це забути, але це не так.
У Біблії грецьке слово, яке в перекладі звучить як «прощати», бук-

вально означає «відпускати». Це так, наче людина не вимагає від свого 
боржника повернення боргу. Ісус використав це порівняння, коли вчив 
своїх послідовників молитися: «Прости нам гріхи наші, бо й ми прощає-
мо кожному, хто нам винен» (Лк. 11, 4). Ісус прирівняв прощення до ска-
сування боргу також у прикладі про немилосердного раба (див. Мт. 18, 
23–35).

Ми прощаємо іншим, коли відпускаємо образу і не вимагаємо ком-
пенсації за біль чи втрату, яких зазнали. Святе Письмо вчить, що до про-
щення нас має спонукувати безкорислива любов, адже вона «не пори-
вається до гніву, не задумує зла» (1 Кор. 13, 5).

Прощення не означає…
1. Прощати не означає дивитися крізь пальці на чиюсь про-

вину. Святе Письмо засуджує людей, які вважають, що злі вчин-
ки нікому не шкодять або є цілком прийнятними (див. Іс. 5, 20).

2. Прощати не означає робити вигляд, ніби нічого не ста-
лося. Бог простив царю Давиду серйозні гріхи, але не захистив 
царя від їхніх наслідків. Мало того, Бог подбав, щоб про Дави-
дові гріхи було записано в Біблії і щоб вони донині служили на-
гадуванням (див. 2 Сам. 12, 9–13).

3. Прощати не означає, що ви дозволяєте комусь егоїстич-
но вас використовувати. Уявіть, що ви позичили гроші якійсь 
людині, але вона витратила їх і не може повернути вам борг. 
Їй дуже прикро, і вона сильно вибачається перед вами. Тоді ви 
вирішуєте простити їй, не тримати на неї образи і не згадувати 
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їй цю провину. Можливо, ви навіть вирішуєте скасувати борг. 
Проте ви можете постановити більше не позичати цій людині 
грошей (див. Пс. 37, 21; Прип. 14, 15; 22, 3; Гал. 6, 7).

4. Прощати не означає поводитися з кривдником люб’язно, 
тим паче коли він не визнає провини (див. Прип. 28, 13; Євр. 10, 
26–27). 

5. Прощати не означає робити вигляд, що нас образили, 
коли це не так, коли насправді у нас немає вагомої підстави об-
ражатись. У Біблії сказано: «Не спішись до гніву духом, бо гнів 
гніздиться в серці дурнів» (Проп. 7, 9).

Прощення – це… 
1) …повна відмова помститися своєму кривдникові;
2) …ціле мистецтво, що вимагає колосальної роботи над со-

бою, витрат великої кількості душевних ресурсів;
3) …усвідомлення самого почуття образи і тверде вирішен-

ня працювати над нею;
4) …переводити ці переживання зі сфери емоцій і почут-

тів у сферу логіки, розуміння. Емоції завжди вислизають, вони 
виникають і зникають спонтанно. А працювати можна тільки з 
тим, що можна пояснити, що зрозуміло;

5) …просто «відпустити» образу;
6) …позбування гніву та образи;
7) …бути співчутливим і розсудливим.

3. Біблійна розповідь
1. Йосиф та його брати – Буття 37.
2. Йосиф дає себе пізнати – Буття 45.
Запитання до текстів
1. Які сни снилися Йосифові?
2. Чому брати хотіли убити Йосифа?
3. Хто остеріг братів перед вбивством і чому?
4. Що сталося з Йосифом?
5. Дайте оцінку вчинку братів.
6. Чому брати боялися, дізнавшись, що управитель – то їхній брат 

Йосиф?
7. Як Йосиф учинив із братами? Випишіть його слова до братів.
8. Чим дивує вас учинок Йосифа?
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4. досвід
У кожного в дитинстві трапляються такі ситуації, які залишають свій 

слід навіть у дорослому житті. І це не лише приємні спогади, а й болісні… 
Поділюся з вами таким «гірким досвідом», але дуже дієвим (!), щоб, мож-
ливо, ви могли якось скористати з нього.

Було це у звичайній сільській школі, у класі третьому-четвертому. 
Ми – ще такі веселі, безтурботні дітлахи – любили на перерві погратися, 
побігати, пострибати. А яка радість, коли вчитель затримується на урок!!! 
Хоч я і була однією з «тихеньких» відмінників у класі та все ж того дня і я 
гралася з усіма чиєюсь шапкою – ловили і кидали кому заманеться або по 
колу. Вчителя, звісно, не було, гра набирала обертів – знову я ловлю, зно-
ву кидаю, все швидше і швидше. Аж тут однокласник, котрому я кинула 
шапку, якось так незграбно її зловив і коли хотів було кинути наступному, 
шапка полетіла прямісінько у порожню вазу на вчительському столі. Звук 
розбитого скла нас налякав і присадив мовчки на свої місця за партами… 
Аж тут зайшла вчителька й почала грізно питати, ХТО? Чомусь хтось ви-
гукнув, що то я, і весь клас підтримав (!). Мене ж ніхто не слухав, ані моєї 
версії, як все сталося. Вчителька не мала охоти розбиратися в ситуації 
і послала мене за віником, а потім я ще й прибирала (з її допомогою) ці 
уламки… Буря в мені вирувала неймовірно – ЧОМУ? Але ж це не я! Це 
несправедливо! Я дивилася на однокласників і бачила в них осудливі по-
гляди й зверхність, шукала співчуття у вчительки – і бачила байдужість 
та злість… Тоді я вперше відчула пекучий біль образи, і ця безпомічність, 
що ти нічого не можеш змінити, гнітила й принижувала.

Висновки з цієї історії я роблю дотепер, і після кількох десятків років 
схожого досвіду набралося чимало.

По-перше, скільки б я не розмахувала руками, доказуючи свою прав-
ду чи потім голосно засуджуючи чужу поведінку, – ліпше не стане ніко-
му.

По-друге, треба все ж визнати, що в тій пригоді є і моя вина. Я кидала 
шапку? Кидала! А отже – відповідай!

По-третє, людей навколо не змінити. Це їхнє право вибору – чинити 
справедливо або ні. А який мій вибір? Що оберу я?

А я вибираю залишатися спокійною, пам’ятаючи слова зі Святого 
Письма: Немає нічого таємного, що не стало б явним. А найголовніше – 
не забути, що Господь поряд зі скривдженими і треба насамперед сподо-
батися Йому, бо Він знає, як все насправді, й колись ніхто не викрутиться 
перед Ним і за кожне пусте слово відповість! До речі, я також буду від-
повідати за кожне пусте слово!!!
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Завдання у групах
Що ви порадите людині, яку скривдили? Як поводити себе у момент 

образи і після неї?
Очікувані відповіді:
• у пориві гніву – мовчи!
• говори з кривдником спокійно, не хитруючи, аргументуй свою 

правду.
• не обливай кривдника брудом перед іншими.
• буває, що жодної образи не було! Ти себе накрутив і мучишся, а 

людина і не здогадується, що образила. Багато кривд відбуваються несві-
домо! Тому не накручуй себе, а все з’ясуй!

• ніколи не відповідай злом за зло!

5. гра «Обзивалки»
Мета – формувати у дітей добру реакцію на негативні репліки в їх-

ній бік.
Ділимо учнів на групи (до 5 осіб у групі). 
Групи повинні придумати якомога більше речень-відповідей на об-

разливі слова-обзивалки. Наприклад: «Ти, напевне, якийсь унікальний, 
бо лише ти так думаєш!» або «Хіба в українській мові є такі слова?» Від-
повіді мають бути дотепні і такі, щоб нікого не принижували.

Коли завдання готове, вчитель «обзиває» групи словами-обзивал-
ками по черзі. Виграє та група, яка найбільше придумає дотепних від-
повідей. Слова-обзивалки – це назви квітів (тварин, птахів). Наприклад: 
«Ти – троянда!» «Ти – лев!» 

6. висновок
Відчувати гнів – це нормально! Але потрібно вчитися ним керувати 

(не придушувати в собі, не робити вигляд, що все добре), обов’язково 
поділіться своїми почуттями з кимось рідним (мамою, добрим другом, 
священиком).

Святе Письмо радить: «Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гні-
вом» (Пс. 37, 8). Хоча у вас може не бути підстав для прощення, не дозво-
ляйте гніву поглинути вас. Покладіться на Бога, який обов’язково притяг-
не кривдника до відповідальності (див. Євр. 10, 30–31). А в майбутньому 
Бог подбає про те, щоб душевний біль чи почуття образи, які гнітять нас 
сьогодні, зникли назавжди (див. Іс. 65, 17; Од. 21, 4).
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Пам’ятайте, що образу з серця прощати – це діло милосердя, яке ви-
магає праці над собою.

Якщо вам вдалося справді пробачити – вітаємо! Тому що ви вберег-
ли своє здоров’я, залишаєтеся спокійними і радісними, відчуваєте задо-
волення і щастя. Бог також вам пробачає – бо пробачили ви. 

7. домашнє завдання
1. Намалюйте свій гнів та образу, а потім порвіть цей малюнок на 

маленькі шматки і викиньте в смітник.
2. Помоліться за людину, яка вас образила.

додаткові матеріали

історія про злість та образу

Ця чудова повчальна історія навчить вас, як правильно реагувати і 
що робити у відповідь на образи та злість від оточуючих.

Один дуже старий мудрець навчав групу учнів і наставляв на шлях 
істинний. Він навчав їх мудрості й бойовому мистецтву. Якось на заняття 
до мудреця прийшов жорстокий і невихований воїн. Він ніколи не стри-
мувався і часто ображав людей. Він дуже любив провокувати людей на 
сварки та бійки. І цього разу він вчинив, як звичайно. Спочатку викрик-
нув кілька образливих фраз на адресу вчителя. І застиг в очікуванні від-
повідної репліки. Але мудрець просто продовжив свій урок, не звернувши 
жодної уваги на ці фрази. Воїн ще раз кинув образливі слова. Але вчитель 
був незворушний і нічого не відповів, продовжуючи свою лекцію. Це пов-
торювалося ще кілька разів. Боєць розлютився і вийшов із залу.

Після того, як він зачинив за собою двері, учні, які весь цей час з ці-
кавістю спостерігали за подіями, запитали:

– Учителю, чому ви не викликали його на бій? Як ви могли терпіти 
його образи?

Мудрець промовив:
– Уявіть, що вам дарують подарунок, а ви не приймаєте його. Ска-

жіть, кому він у підсумку належить?
– Тій людині, котра хотіла його подарувати, – не замислюючись від-

повіли учні.
– Точно так само і в цій ситуації зі злістю й образами. До тих пір, 

поки ви не приймете їх, вони належать тому, хто їх приніс.
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Філософська казка про образу

Образа – це така маленька і дуже симпатична тваринка. На вигляд 
вона зовсім нешкідлива. І якщо з нею правильно поводитися, то шкоди 
вона вам не завдасть.

Образа, якщо не намагатися її поселити в своєму будинку, прекрасно 
живе на волі й ніколи нікого не чіпає. Але всі спроби заволодіти Обра-
зою, зробити її своєю, закінчуються завжди плачевно…

Це звірятко дуже маленьке і спритне, воно може випадково потрапити 
в тіло будь-якої людини. Людина відразу це відчує – їй одразу стає прикро.

А звірятко кричить людині:
– Я ненавмисно попалося! Випусти мене! Мені тут темно і страшно! 

Я хочу до мами!
Та люди давно розучилися розуміти мову тварин, особливо таких 

маленьких звіряток…
Є люди, які відразу відпускають Образу. Але є й такі, які ні за що не 

хочуть її відпускати. Вони відразу називають Образу своєю і носяться 
з нею, як з найдорожчою іграшкою. Постійно думають про неї і навіть 
уночі прокидаються від набридливих думок про неї.

А Образі все одно не подобається жити з людиною. Вона крутиться, 
шукає виходу, та сама вона ніколи не знайде шляху. Таке ось звірятко.

Та й людина теж стиснеться і ні за що не випускає вже свою Образу. 
Шкода віддавати. А те звірятко голодне, і їсти йому дуже хочеться. Ось і 
починає воно потихеньку їсти людину зсередини. І людина це відчуває: то 
там заболить, то тут. Так болить, що сльози котяться з очей. Але оскільки 
вона не розуміє, від чого це, то й не пов’язує це нездужання з образою. А 
далі людина звикає до неї від безвиході, й Образа теж потихеньку звикає 
до свого господаря: їсть, росте, жиріє і зовсім перестає рухатися.

Знаходить всередині людини що-небудь смачненьке, присмоктуєть-
ся і смокче, і гризе. Так і кажуть про таких людей: «Образа гризе».

І, врешті-решт, Образа так приростає до людини, що стає її части-
ною. Людина з кожним днем слабшає, а Образа всередині все товстішає і 
товстішає.

І невтямки людині, що тільки й треба – взяти і відпустити Образу! 
Нехай собі живе, в своє задоволення і буде знову маленькою, спритною і 
худенькою!

І людині без неї легше живеться, бо від Образи вона часто плаче і 
хворіє.

Образа – це таке маленьке звірятко. Відпусти його, нехай собі біжить 
до мами!
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Мішок картоплі

Притча про те, як ніколи не гніватися
Учень звернувся до учителя:
– Ти такий мудрий. Ти завжди в гарному настрої, ніколи не злишся. 

Навчи й мене бути таким.
Учитель погодився і попросив учня принести картоплю та прозорий 

пакет.
– Якщо ти на кого-небудь розсердишся і затаїш образу, – сказав учи-

тель, – то візьми цю картоплину. З одного її боку напиши своє ім’я, з ін-
шого – ім’я людини, з якою стався конфлікт, і поклади цю картоплю в 
пакет.

– І це все? – здивовано запитав учень.
– Ні, – відповів учитель. – Ти повинен завжди цей мішок носити з 

собою. І щоразу, коли на кого-небудь образишся, докладати в нього кар-
топлю.

Учень погодився.
Минув певний час. Пакет учня поповнився ще кількома картопли-

нами і став уже досить важким. Його дуже незручно було носити. До 
того ж та картопля, яку він поклав на самому початку почала псуватися. 
Вона вкрилася слизьким гидким нальотом, деяка проросла, деяка зацві-
ла і стала видавати різкий неприємний запах. Учень прийшов до вчителя 
і сказав:

– Це вже неможливо носити з собою. По-перше, пакет занадто важ-
кий, а по-друге, картопля зіпсувалася. Запропонуй що-небудь інше.

Але вчитель відповів:
– Те саме, відбувається і в тебе в душі. Коли ти на когось злишся, 

ображаєшся, то в твоїй душі з’являється важкий камінь. Просто ти цього 
відразу не помічаєш. Потім каміння стає більшим. Учинки перетворю-
ються на звички, звички – в характер, який породжує смердючі пороки. 
І про цей вантаж дуже легко забути, адже він занадто важкий, щоб носи-
ти його постійно з собою. Я дав тобі можливість поспостерігати за всім 
цим процесом збоку. Щоразу, коли ти вирішиш образитися або, навпаки, 
образити когось, подумай, чи потрібен тобі цей камінь.

Наталія Мельничук,  
катехит Івано-Франківської архиєпархії
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катехитичне заняття  
для учнів підліткового віку  

на тему: 

«Бути милосердним – це…»

Мета. Закріпити знання про діла милосердя. Усвідомити важливість 
чесноти милосердя і в чому вона полягає. Заохочувати бути милосерд-
ним повсякчас.

Необхідні матеріали:

велике серце, вирізане з картону; маленькі вирізані сердечка для 
кожного учня; 

записані на окремих картках 14 діл милосердя; 
картки зі списком біблійних посилань – для кожного учня або на 

двох учнів (див. праця зі Святим Письмом, п. 3), Святе Письмо для 
кожного учня;

запис казки «Милосердна пані»; 
текст «Чеснота милосердя “не ходить” одна» – для кожного учня 

(див. Завдання 1, п. 6); 
чотири аркуші із запитанням і місцем для відповіді (див. Завдання 2, 

п. 6);
молитва і цитата уроку, записані на образочку чи гарно оформленій 

листівці – для кожного учня.

Хід заняття

Цитата уроку
«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів наймен-

ших – ви мені зробили… те, чого ви не зробили одному з моїх братів най-
менших – мені також ви того не зробили». 

(Мт. �5, 40. 45)

















1�2 Катехитичне заняття для дітей підліткового віку

1. Що таке милосердя?
Завдання 1
Роздати учням вирізані сердечка, хай кожен напише слово (чи де-

кілька слів), яке асоціюється з милосердям. (Миле серце, любов, доброта, 
щедрість, доброзичливість, ласкавість…)

Результати наклеюємо на велике серце, вирізане з картону.
Робимо висновки:
• милосердя – діяльне прагнення допомогти кожному, хто потребує. 

Воно є втіленням високої любові до ближніх;
• милосердя – це милість серця, жалісливість, м’якість, співчуття, 

ніжність, любов до людей. Милосердя – це не слабкість, а сила, тому що 
милосердя притаманне людям, які здатні прийти на допомогу. Бо здат-
ність співчувати, співпереживати – це ознака духовної зрілості особис-
тості.

Завдання 2 (для повторення діл милосердя)
Ділимо учнів на пари і пропонуємо їм 14 карток з ділами милосер-

дя – нехай виберуть собі по одній-дві картки. Хвилин 3-5 готують пан-
томіму, яка відображатиме обране діло милосердя, і представляють її. Усі 
відгадують пантоміму.

2. історія розвитку чесноти милосердя  
у суспільному житті

Саме милосердя виникло задовго до того, як люди придумали слово 
«милосердя». У Стародавньому Римі, в Афінах багаті городяни намагали-
ся допомогти людям, які потребували їжі, одягу. Влаштовували громадсь-
кі трапези, роздавали співгромадянам гроші, одяг, їжу – це було звичаєм. 
Допомога бідним була обов’язком для багатих, а не добровільною акцією. 
Бідняки не просили допомоги, вони вимагали її як свого законного пра-
ва. Сам лад суспільства вимагав благодійної діяльності. 

Водночас у Стародавньому Римі й Афінах відкидали гуманне став-
лення до людини у суспільстві. Про це свідчить рабство, гладіаторські бої 
і деспотизм тогочасних правителів. Суспільні відносини будувалися на 
силі та розумі людини, на її вмінні говорити і переконувати інших. 

У Древній Русі чеснота доброти також проявлялася як заступництво 
більш сильних над слабкими. Зачатки милосердя на тому етапі розвит-
ку суспільства були, але вони припускали наявність сильного і слабкого. 
Пізніше цю думку спростували. 
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Із приходом в суспільне життя християнства погляд на людину змі-
нився. 

Володимир Мономах у своєму «Повчанні» аналізує підхід христи-
янства до людини. Мотивом милосердя, на його думку, є «богобоязкість 
і надія на Його милість». 

У часи середньовіччя найважливішою вимогою до чесноти було 
віддалення людини від світу, тобто від людей. Також вимогами були: 
презирство до світу, до потреб людини, до тіла, до радощів і насолод, до 
земного щастя, до багатства і слави. Товариство сприяло пробудженню 
агресії: це виявлялося в численних війнах, в рабовласництві. Надання 
допомоги людині породжувало борг, тобто людина, яка прийняла до-
помогу, повинна була пам’ятати, що вона зобов’язана своєму помічни-
кові.

Поступово суспільні цінності змінювалися, що призвело до переходу 
в епоху Ренесансу (Відродження), характерною рисою, якої стало визнан-
ня інтересів і прав людини. Виникло таке поняття, як гуманізм, центром 
якого є людина. Попов А. А. вважає, що метою гуманізму є розвиток ро-
зуму, щоб зрозуміти себе і свої відносини з іншими людьми, зі світом; 
збагатити свої відносини з людьми, стати здатним самореалізовуватися в 
любові до ближнього. На відміну від середньовічних поглядів, які визна-
чали людину як низьку істоту, що потребує бути в постійному стражданні, 
аби підвищити свій духовний рівень, епоха Відродження проголошувала 
людину, яка щойно народилася, вже гідною поваги, вона проголошувала 
її як особистість, але яка потребує розвивати свої здібності. Змінилися 
суспільні норми і правила поведінки. Так, духовні вимоги стали правами 
й обов’язками людини, правилами і нормами поведінки, закріпленими 
на папері. 

В епоху становлення буржуазного ладу, після Великої французької 
революції загострилася боротьба проти «фальшивого християнського 
милосердя». Спеціальним декретом милостиня була оголошена прови-
ною, тому всіляка благодійна діяльність була заборонена. 

На більш пізніх етапах розвитку буржуазного ладу філантропія7 зно-
ву стала в пошані у буржуазії. Спочатку власники мануфактур позбавля-
ли людей роботи, а потім намагалися їм допомогти милостинею. 

Такий прояв милосердя, як благодійність, на цьому етапі розвитку сус-
пільства знищував людську гідність бідних і звеличував гідність багатих. 

7 Філантропія – заступництво, матеріальна допомога, яку подають панівні класи 
експлуататорського суспільства незначній частині бідного населення; благодійність.
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У взаєминах людей в епоху буржуазного ладу велике значення мало 
становище людини в суспільстві. Взаємовідносини між вищими класами 
не мали відтінку гуманності, велику роль у взаємодопомозі відгравали 
гроші. Альтруїзм8 не був притаманний людям того часу. Люди ж нижчих 
станів, навпаки, проявляли турботу один про одного і намагалися нада-
вати підтримку. 

Можна зробити висновок, що на різних щаблях розвитку суспільства 
уявлення про гуманізм і милосердя змінювалося. Апогею9 гуманістична 
думка досягла в епоху Відродження. У наш час також точаться суперечки 
щодо визначення правильних поглядів на милосердя. Хоча ми розуміємо, 
що Святе Письмо вже давно дало відповідь на це питання! 

Спірним питанням є й об’єкт прояву милосердя. Соціальний психо-
лог, філософ Еріх Фромм виступає за те, що «немає досягнення в тому, 
щоб любити людину однієї з тобою крові. Любов проявляється тільки 
тоді, коли ми любимо тих, кого не можемо використовувати в своїх ці-
лях». Дехто вважає, що найперше потрібно полюбити рідних, а потім вже 
інших людей. А деякі філософи схиляються до думки, що потрібно люби-
ти чужих, а не близьких, бо любов до рідних – це нібито не справжня, а 
егоїстична любов. 

Суперечки точаться і з приводу того, якою категорією повинна бути 
гуманність. Володимир Мономах вважає її духовною категорією, Джон 
Локк – категорією права і держави (повинна бути закріплена в законах), 
Іван Тимофійович Фролов – категорією суспільних відносин. 

Перш за все милосердя є категорією духовною, але водночас не мож-
на заперечувати її суспільну природу, оскільки людина виховується в сус-
пільстві. 

3. Мотивація до милосердя
Філософи обговорюють мотиви здійснення добрих вчинків.
Виділяють такі мотиви милосердя:
• піднесення себе у власних очах (цей мотив негативний); 
• бажання відповідати моральній нормі (цей мотив сприяє подаль-

шому конструктивному розвитку мотивації, є основою для цього);
• реакція суспільства на вчинки (це зовнішній мотив);

8 Альтруїзм – безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати 
для інших своїми особистими інтересами; протилежне до егоїзму.

9 Апогей – найвищий ступінь чого-небудь; вершина, розквіт.
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• найвищою сходинкою розвитку мотивації вважають емпатію10 
(внутрішній мотив).

Таку мотивацію подають нам люди – філософи, психологи. А ми за-
раз складемо мотивацію, яку дає нам сам Бог через Святе Письмо.

Праця зі Святим Письмом
Роздаємо кожному учню або парам картки зі списком біблійних по-

силань. Учні шукають у Святому Письмі цитати, читають їх і формують 
на їх основі мотиви, що спонукають до милосердних учинків. Записують 
на дошці і в зошиті. Робимо це всім класом або в групах. 

(Очікувані відповіді не подаємо. Вони лише мають допомогти вчите-
лю правильно направити думку учнів).

Прип. 19, 17: Бог відплатить за вчинене добро.
Прип. 22, 9: Бог благословляє того, хто ділиться.
Прип. 11, 24–25: Бог примножує статки щедрих.
Пс. 112, 9: Бог прославить того, хто роздає.
Сир. 35, 9–10: Бог повертає всемеро за вчинене добро.
Тов. 4, 7–9: Бог не відвертається від щедрих.
Лк. 14, 12–14: Бог ощасливлює, того, хто не чекає на відплату.
Мт. 5, 7: Бог милосердний до милосердних.
Ді. 9, 36–41: Бог робить чуда для милосердних людей.
Ді. 10, 2–4: Бог вислуховує тих, хто чинить милостиню.
2 Кор. 9, 6–9: Бог любить того, хто дає радо, дає завжди те, що по-

трібне.
Гал. 6, 8: Бог дає вічне життя тим, хто «сіє для духа».

Яка мотивація милосердя більше вам подобається? 
Для нас, християн, мотивом робити добрі вчинки має бути Хрис-

тос – бачити в кожній людині Христа. Див. цитату уроку. 

10 Емпатія (англ. empathy від (грец. patho) – співпереживання) – розуміння від-
носин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Емпатія 
пов’язана з прийняттям іншої людини такою, якою вона є. Емпатія базується на почут-
тях, а не залежить від інтелектуальних здібностей. Значення емпатії: хто уважно слухає, 
той може зрозуміти, що думає, відчуває інша людина (це з’єднує людей); емпатія під-
тримує сприйняття іншого таким, яким він є; емпатія дає змогу ліпше розуміти інших, 
дарує їм радість від того, що хтось їх розуміє.
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4. чеснота і обов’язок 
Дуже важливо, щоб милосердя було діяльним! У вихованні добрих 

почуттів велику роль відіграє сім’я. Спочатку у дитини проявляється 
любов до батьків та близьких потім любов до людей і до людства зага-
лом.

Не може бути милосердною людина, яка спеціально створює пробле-
ми іншій людині, а потім нібито допомагає їх подолати. Не можемо бути 
милосердні заради слави, щоб нас хвалили і бачили всі, – це фарисейс-
тво! 

Неправда, що робити вчинки милосердя повинні лише багаті, які ма-
ють гроші. Бо милосердя полягає не лише в грошах. І ділимося не лише 
тоді, коли маємо надлишок чогось матеріального, бо яка тоді нам заслуга? 
Пам’ятаєте убогу вдову (див. Лк. 21, 1–4), яка кинула дві лепти у скарб-
ничку? Ісус сказав, що вона кинула найбільше!

Часто люди плутають поняття справедливості та милосердя. Вико-
нування своїх обов’язків не є милосердям! Тобто коли я зранку після 
сну застеляю своє ліжко, то я не роблю цим милості батькам, а лише 
справедливо виконую свій звичний обов’язок! Подібно як у притчі «про 
милосердного самарянина» священик і левіт виконали закон – не торка-
тися чужинця, самарянин же зробив більше: не маючи обов’язку допо-
магати, допоміг. Милосердя є вищим від справедливості. Але водночас 
чеснота милосердя робить нас правдивими людьми, правдивими хрис-
тиянами. Правдива чеснота милосердя виділяє християнина з-поміж 
нехристиян.

5. Фальшиве милосердя
Послухайте українську народну казку, в якій бачимо, як милосердя 

може бути і фальшивим. 

«Милосердна» пані
Була собі пані. Та така… така… От побачите самі яка! Одного разу 

прийшов до неї дід милостиню просити. Молиться під дверима і про-
сить:

– Подайте, Христа ради! Подайте для спасіння душі, милосердна 
пані!

Недовго пані думала і вирішила дати старцеві яєчко, а той, щоб по-
молився за спасіння її душі. От вона кличе діда до себе й каже:

– На тобі, дідусю, яєчко, з’їж та помолися за мене Богові!
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Дід узяв яйце, подякував і пішов. А пані й думає: «От добре, що я 
дала йому те яєчко, що вже жалувати! Лишень би він не забув!» Та й гукає 
услід дідові:

– Діду, діду! Вернися!
Дід подумав, що пані ще щось йому хоче дати. Вернувся, кланяється, 

а пані питає:
– Діду, діду! Чи ж я тобі дала яєчко?
– Дали, пані. Нехай Господь спасе вашу душу! Нехай вам і вашим 

діточкам дасть здоров’я.
– Добре, йди собі, – каже пані, бо зрозуміла, що дід не забув, що вона 

йому подарувала.
Але подумала-подумала пані та й знову гукає діда:
– Агов, діду, вернися!
«Що ж таке?» – думає дід, вертаючись. 
А пані знов його питає:
– Діду, діду! Чи ж я тобі дала яєчко?
– Дали, пані. Нехай Господь спасе вашу душу! Нехай вам і вашим 

діточкам здоров’я дасть! Нехай вам панувати!
«Ну, добре, – думає пані. – Нехай же молить Бога, нехай пам’ятає!»
Пішов дід швидесенько.
«Ой, забуде, забуде!» – думає вона та й знов його гукає:
– Діду, діду! Вернися!
Вертається знов дід, пані не дала йому і з двору вийти. Підійшов, а 

пані знов питає:
– Чи я тобі, діду, дала яєчко?
Дід зрозумів, у чому справа та й розсердився:
– Та дали, – каже, – бодай вам дихати не дало! Подарували те жалю-

гідне яєчко, та все мені очі вибиваєте! Заберіть його!
Та й кинув пані яєчко. 
«О-о-о! – думає пані. – Через того діда і спасіння душі пропало і яєч-

ко розбилося».

6. якими ж учинками проявляється милосердя? 
Треба визнати, що чеснота милосердя «не ходить» одна. Поруч із нею 

завжди є інші християнські чесноти. У книжечці «Дрібні справи» автор 
Марія Браун-Галковська пише: «Коли я була маленькою дівчинкою, моя 
бабуся часто говорила мені, що панночка завжди повинна сідати на крає-
чок крісла, щоб могти в кожну мить швидко встати і комусь послужити».
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Завдання 1
Кожен отримує текст «Чеснота милосердя “не ходить” одна» для са-

мостійного опрацювання. Цей текст має допомогти виконати у групі за-
вдання 2.

Чеснота милосердя “не ходить” одна
Чеснота милосердя “не ходить” одна. Інші християнські чесноти за-

вжди поруч.
Чеснота послужливості тісно переплітається з учинками милосердя: 

підняти якусь річ, що випала з рук, пришити ґудзик, піти до магазину, 
подати чаю, підсунути крісло, пошукати загублену річ тощо.

Чеснота тактовності допомагає думати про інших, ставити себе на 
їхнє місце, вчуватися в їхні потреби: стишити радіо, коли хтось хоче спа-
ти, вимкнути телевізор, коли хтось хоче поговорити, сісти так, аби для ін-
шого було місце, не займати ванни, коли хтось поспішає, не розповідати 
всім про чиїсь проблеми, бачити заклопотаного, допомагати так, аби не 
акцентувати на чиїйсь слабкості, робити зауваження так, щоб не пора-
нити.

Чеснота вибачення провокує на хвилинку перейнятися чиїмись 
справами, труднощами, клопотами, задуматися над причинами певної 
поведінки, помислити про прагнення і мрії іншої людини.

Чеснота співчуття виховує вміння співпереживати з іншою люди-
ною. Це зменшує відчуття самотності. Важливо вміти переживати не 
лише смуток іншої людини, а й її радість з приводу якогось успіху, щас-
ливої події, радісної вістки. 

Завдання 2
Ділимо учнів на чотири групи. Кожна група отримує аркуш з одним 

із чотирьох запитань: 
1) як я можу бути милосердним удома (в сім’ї);
2) як я можу бути милосердним у школі;
3) як я можу бути милосердним з друзями;
4) як я можу бути милосердним з ближніми (знайомими і чужими 

людьми).
У групах учні готують свої відповіді. Вони можуть їх навіть проілюс-

трувати. Нехай опишуть кілька конкретних учинків.

Висновки
Ви гарно попрацювали і вже знаєте, як можна проявляти милосер-

дя. Та простіше про це говорити, аніж робити. Не раз учинок милосердя 
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може принести розчарування, бо хтось не зрозуміє, не подякує чи навіть 
насварить… Матір Тереза говорила: «Не знеохочуйтесь, якщо в цьому ви 
не осягнете результатів одразу. Немає причин для занепокоєння чи зне-
охоти, пам’ятайте, що одне найважливіше: молитва». Тому запрошую вас 
до молитви.

7. Молитва «велике серце»
Ісусе, Ти ніколи не засуджував людей. Ти завжди заступався за бід-

них та покривджених. Твоє серце завжди відкрите для нас, людей. Святе 
Письмо називає це милосердям. 

Даруй нам Твоє милосердя, щоб ми милосердно ставилися до самих 
себе. Часто ми безжально трактуємо власні помилки і слабкості. Постій-
но засуджуємо себе. Тому просимо: даруй нам серця, які уміють прощати 
і співчувати, замість засуджувати.

Коли я маю милосердя до себе, тоді відкриваю серце для людей, котрі 
не вміють прийняти самих себе.

Прагнемо милосерднішого світу, ніж наш. Дай, аби Твій дух мило-
сердя все глибше проникав у наші серця, щоб вони ставали великими і 
щедрими. 

(«Доторкнись». Ансельм Грюн)

8. домашнє завдання
Згадайте казку про «милосердну» пані. Подумайте, які ще можуть 

бути приклади фальшивого милосердя і як його виправити. Пам’ятайте: 
якщо даєш, давай щиро!

Вивчіть напам’ять цитату уроку і знайте, де вона є в Святому Письмі: 
«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших – 
ви мені зробили… те, чого ви не зробили одному з моїх братів наймен-
ших – мені також ви того не зробили» (Мт. 25, 40. 45)

9. висновок
Святе Письмо навчає: «Більше щастя – давати, ніж брати» (Ді. 20, 35)
Прояв милосердя виявляє любов до людини, воно робить людину 

ліпшою, збагачує її духовний світ. У людей, які вміють бути милосердни-
ми, серця багаті стражданнями і радощами. Вони не залишаються байду-
жими до плачу дитини на вулиці, до боязкої ходи старого, до скавуління 
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пса… Для них важливими є досягнення близьких людей і випадкових 
знайомих, вони радіють кожному дневі, як можливості збирати скаби на 
небі своїми добрими ділами. Я вам бажаю бути такими людьми – багати-
ми на милосердя!

Святі бо не вдають із себе святих,
мерзнучи на зупинках, 
переминаються з ноги на ногу, 
сплять часами з півока, 
вірять в любов більшу від заповідей,
завжди поспішають любити,
не мають, а тому роздають,
такі слабкі, що розсувають гори.
Уміють жити і не дивуватися тим, що відходять, 
уміють вмирати і не відходити… 
(«Дрібні справи» Марія Браун-Галковська)

додатковий матеріал
Зелена зірка
Одного разу незлічені небесні зорі попросили у доброго Бога, щоб 

Він дозволив їм відвідати землю. І вирушили в далеку подорож…
Розсипалися зірочки всюди по землі… Деякі з них впали на купол 

церкви, інші – на дах сиротинця, ще інші – сіли на міську площу, декіль-
ка впали посеред квітів, інші – посеред дітей, молоді. Дехто потрапив у 
притулок для хворих і стареньких людей, решта – до тюрми, в лікарню. 
Розсипалися просто по вулицях, школах, дитячих будинках.

Збентежено дивилися вони на метушню, безлад, чули сварки і плач, 
бачили незгоду і смуток, пияцтво, горе і розпач. Тоді вони злякалися і 
негайно повернулися на небо.

Господь питає:
– Що сталося? Чому ви так швидко повернулися, мої зіроньки?
– Ой, Господи, як там сумно і прикро! – навперебій відповідають 

зірочки. – Ми там зустріли незгоду і ненависть серед людей! Там стільки 
смутку і сліз! Люди рідко звертають увагу на те, якими гарними є квіти 
довкола них! Всюди хвороби, безлад і непорозуміння!

Бог уважно їх вислухав, а тоді запитав:
– А чи справді всі повернулися? А де ж Зелена зірочка?
Зорі враз притихли на хмарах і схилили голівки донизу, щоб подиви-

тися де ж загубилася їхня сестриця.
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– О! – сказав Господь, – вона єдина з усіх залишилася на Землі! Так, 
її місце там. Там, де немає легкого життя, нема справжнього щастя, миру, 
вірної любові, щирої радості. Дивіться, ось вона! Лікує хворих, навчає ді-
тей, розраджує засмучених, скликає роз’єднаних. Вона – молиться, співає 
і любить! Вона – Зелена зірочка – це надія, життя і воскресіння для лю-
дей! Вона – мій посланець, мій світлий вогник у темряві, який розсипає 
усім іскорки Божої Любові…

* * * 
Одного разу, коли молодший син захворів, мама попросила старшо-

го доглянути за братиком, поки вона вирішить кілька термінових справ. 
Хлопець виконав прохання, але за той час, що сидів удома, втратив дріб-
ний заробіток, який йому приносило розповсюдження газет. Хлопчина 
був сердитий і виписав матері рахунок: «За пильнування дитини – 20 
гривень, за приготування обіду для малого – 10 гривень, за втрачений 
заробіток – 50 гривень. Всього – 80 гривень». Коли мама повернулася 
додому, діти вже спали. На столі лежав рахунок. Вона сіла і на звороті 
написала: «За те, що народила тебе, – 0 гривень, за те, що годувала і пле-
кала, – 0 гривень, за те, що для тебе працюю, – 0 гривень, за те, що тебе 
безмежно люблю, – 0 гривень. Всього – 0 гривень»

Наталія Мельничук,  
катехит Івано-Франківської архиєпархії
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катехитичне заняття  
для старшокласників  

на тему: 

«Вчинки милосердя» 

І частина

Мета. Розкрити поняття «діла милосердя для тіла» і «діла милосердя 
для душі»; виховувати почуття солідарності, вдячності, уважності, ро-
зуміння цінності себе і ближнього як частини «єдиної родини»; розвива-
ти вміння співпрацювати.

Необхідні матеріали: 

Святе Письмо; 
олівці, ручки; 
м’яч або кулька; 
клубок ниток; 
аркуші з ділами милосердя (для кожного учня; див. Вправа 3);
аркуші з текстом молитви св. Франциска (для кожного учня;  

див. Молитва).

Хід заняття

вступ
Нехай кожен із вас уявить: щоранку, коли ви прокидаєтеся, вам да-

ють 86 400 у. о. з єдиною умовою – щоб ви усі ці гроші витратили впро-
довж дня на свій розсуд, а невикористаний залишок у вас забиратимуть 
перед сном. 

Питання: Що кожен із вас зробив би з грошима? 
Відповіді різні… 
Хтось витратить кожну гривню на власне задоволення і на купу по-

дарунків для тих, кого любить. Він використає кожну копійку з цього 
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чарівного банку, щоб привнести щастя в своє життя і життя оточуючих, 
навіть тих, кого не знає, лишень би витратити 86 400 у. о. на день… 

Але до чого я веду? Такий чарівний банк доступний кожному з нас – 
це час! Ріг достатку, з якого постійно течуть секунди… Щоранку, про-
кидаючись, ми отримуємо суму в розмірі 86 400 секунд життя на день, 
і ввечері, коли ми засинаємо, все, що не було прожито за день, – про-
пало. Щоранку чарівництво починається знову. Нам знову дають суму 
в розмірі 86 400 секунд. І ми граємо за правилом, обійти яке неможли-
во: банк може закрити рахунок у будь-який момент без попередження; 
життя може зупинитися в будь-яку секунду. Що ми робимо з нашими 
щоденними 86 400 секундами? А секунди життя важливіші від грошей, 
правда ж?..

Прочитаймо уривок з Євангелія від Луки 6, 31–37:
«І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли 

ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга? Таж бо й грішники 
люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чи-
нять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви пози-
чаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже 
і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж 
любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад 
нічого, а велика буде ваша нагорода й будете Всевишнього синами, бо 
Він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш ми-
лосердний». 

Св. Хосемарія каже: 
«Милосердя не є звичайним співчуттям до чужого горя. Воно 

є повнотою любові, яка, своєю чергою, провадить до повноти спра-
ведливості. Милосердя – означає мати живе серце, яке відгукується з 
любов’ю – щедрою, палкою і жертовною…».

Приймаючи любов Божу, ми покликані її передати своїм ближнім. 
Коли ми приймаємо Господа й несемо Його в світ, то стаємо співробіт-
никами Бога у ділі спасіння всього людства. Милосердям ми засвідчує-
мо усвідомлення того, що наш ближній має у собі Божий образ, – що 
певна особа є цінною не лише в очах Господа, а й у наших очах. 
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Практична частина

Вправа 1
Попросіть когось із учнів стати перед класом і покладіть олівець 

перед його ногами. Це межа, він не має права її переступати. Також пе-
ред ним, на якійсь досяжній відстані, поставте м’яч. Учень повинен його 
дістати. Нагадайте, що він не повинен переступати межу. Потім візьміть 
у нього м’яч і поставте далі, але знову в межах досяжності. Хай знову до-
сягне. І так далі, аж поки не буде задалеко… (Мета – змусити учня по-
просити когось, аби подав м’яча. В інструкції не говорити, що він це може 
робити. Має здогадатися сам.) 

Обговорення 
Що відбувалося під час вправи? 
Як ви думаєте, що було метою вправи? 
Підсумок
Усі ми, християни, покликані допомагати одне одному. Церква, на-

голошуючи на солідарності, стверджує, що ми маємо моральну відпові-
дальність, яка нас зобов’язує до загального добра всіх. Допомагати одне 
одному – наш обов’язок…

Вправа 2
Мозковий штурм із клубком ниток
Нехай учні сядуть у коло. Ви берете клубок ниток і, тримаючи за 

нитку, кидаєте комусь клубок. Той, хто отримує клубок, має сказати ідею, 
як ми можемо допомогти, послужити своєму ближньому… Сказавши, 
тримає ниточку, а клубок кидає тому, хто ще його не мав. Ідеї не повинні 
повторюватися, клубок повинен побувати у кожного лише раз, тобто ко-
жен тримається за нитку лише в одному місці. Це мозковий штурм, тому 
тут не варто перечити ідеям дітей. В результаті утвориться своєрідна па-
вутинка з ниток. Підніміть цю павутинку, подивіться на неї знизу. Що ви 
можете сказати про це мереживо ниток? 

Діти можуть сказати таке: всі ми поєднані один з одним, без когось 
не існувало б цього плетива ниток… 

Попросіть когось одного відпустити свою нитку. Чи щось зміни-
лось у цій павутинці? Павутинка стала слабша. Вона існує, хоч вже не 
така міцна… Якщо десь частинка ослабла, сильна більша частина її під-
тримує. 

А тепер будемо розплутувати нашу павутинку і змотувати клубок. 
Все у зворотному напрямку. Але хто отримує клубок, повинен відповісти 
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на питання: що має на увазі твердження «Ми є великою родиною». Ідеї не 
повинні повторюватися. 

Підсумок
Ділами милосердя наша Церква дає нам конкретні вияви способів 

турботи про ближнього.
Є три способи прояву любові до ближнього:
– милосердя ділом;
– милосердя словом;
– милосердя молитвою.

Вправа 3
Роздайте учням аркуші із ділами милосердя, які слід заповнити – 

вставити пропущені слова.

Діла милосердя для тіла

1. Голодного ____________________________.
2.  _____________________________  напоїти.
3. Одягнути ____________________________.
4. Прийняти в дім _______________________.
5.  ____________________________недужому.
6. В’язня  ______________________________.
7.  __________________________ похоронити.

Діла милосердя для душі

1.  ___________________________  порадити.
2. Невіжу  ______________________________.
3.  ____________________________ грішника.
4. Потішити  ____________________________.
5. Образу з серця  _______________________.
6.  ____________________ терпеливо зносити.
7. Молитися за  _________________________.

Допоміжні слова: 
Навернути, кривду, в сумніві, сумного, нагодувати, послужити, по-

мерлого, навчити, прощати, живих і померлих, подорожнього, нагого, 
спраглого, відвідати.
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Вправа 4
У контексті засвоєного матеріалу продовжіть речення:

1. Тепер я знаю…
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

2. Мене зацікавило…
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

3. Я розумію…
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

Молитва
Роздати кожному учню текст молитви.

Завершальна молитва св. Франциска Асизького
О, Боже! Вчини нас знаряддям Твого миру,
щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть;
прощення там, де панує кривда;
мир там, де панує незгода;
надію там, де панує розпач;
світло там, де панує темрява;
радість там, де панує смуток.
Вчини так, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її;
не стільки шукати розуміння, скільки розуміти;
не стільки шукати любові, скільки любити.
Бо даючи – одержуємо,
прощаючи – отримуємо прощення,
а помираючи – народжуємося до життя вічного.
Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.

с. Теодосія Перепелко,  
мироносиця, катехит Івано-Франківської архиєпархії
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катехитичне заняття  
для старшокласників  

на тему: 

«Вчинки милосердя»

ІІ частина

Мета. Повторити та закріпити отримані на попередньому уроці 
знання; глибше зрозуміти тісний зв’язок між любов’ю до Бога та любов’ю 
до людини; розвиток конкретного та практичного мислення в реалізації 
діл милосердя та розвиток навиків праці зі Святим Письмом.

Необхідні матеріали: 

ікона Христа і лампадка (оформити для них місце, лампадку запали-
ти); 

дошка для записів, крейда; 
карточки з написами діл милосердя (ті, що для душі, – на картках 

одного кольору, а ті, що для тіла, – на картках іншого кольору), 
ватман (7 шт.) або листки А4 (21 шт.), кольорові олівці (7 на-
борів), примірники Святого Письма (7 шт.), аркуші з посиланнями 
на біблійні цитати (див. Вправа 2);

аркуші з текстом молитви св. Фаустини та свічечки – для кожного 
учня.

Хід заняття

вступ
Св. Доротей так казав про милосердя і милостиню: «Коли ти вчинив 

милосердя, подав милостиню, ти збільшив кількість добра у світі. Але 
той, кому ти поміг, отримав лиш десяту частину добра, що утворилося 
від твого вчинку. Решту добра ти зробив самому собі, бо від цього твоя 
душа стала світліша…».
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Вправа 1
Одного разу, йдучи дорогою, чоловік побачив хлопця, який мав яв-

ний намір стрибнути з моста в річку, бажаючи собі смерті. Чоловік затри-
мав його недоречним питанням: 

– Слухай, а ти маєш з собою якісь гроші?
Здивований юнак відповів:
– Так, є… 
– Як я розумію, вони тобі більше не потрібні?
– Ну так… 
– О, прекрасно! Слухай, юначе, тут недалеко є притулок… Може, 

зайдеш туди і залишиш їм ті гроші? Вони і так тобі вже не потрібні. 
Хлопець, хвильку подумавши, згодився і пішов… На міст він уже не 

повернувся. Бо в той момент, коли він віддавав свій гаманець, його сер-
це осяяла радість, більша, ніж у тих, хто прийняв його дар. Він зрозумів 
зміст свого життя!

Ділимо учнів на сім груп. Кожна група обирає свого представника пе-
ред усім класом. Записуємо на дощці запитання для обговорення у групах:

1. На вашу думку, що зрозумів цей хлопець?
2. Як ви думаєте, що потрібно, аби бути милосердним?
3. Створіть власне визначення, продовжуючи фразу: «Ближній для 

мене …».
Учні у групах обговорюють питання. Результати цих обговорень 

презентують класові представники груп. Катехит робить нотатки їх-
ніх відповідей на дошці.

Вправа 2
Послухайте, що каже св. Тереза Авільська:
«Тепер і тут Христос присутній у твоєму тілі. Ця земля не має рук і не 

має ніг, але вони є в тебе. Через твої очі Він дивиться співчутливо на світ. 
Він ходить робити добро твоїми ногами. Твоїми руками Він благословляє 
світ. Руки – твої, ноги, очі, тіло – все твоє. Але Христос тут, на землі, не 
присутній тілом, Він присутній у тобі…».

Кожна із семи груп витягає карточку з ділом милосердя для душі і 
карточку з ділом милосердя для тіла. Отримує ватман (або три аркуші 
А4) і кольорові олівці. Отримує Святе Письмо та листочок з посилання-
ми на біблійні цитати:



1��«Вчинки милосердя» ІІ частина

Прип. 28, 23 
Ді. 17, 22–34 
1 Кор. 15, 12–28
Дан. 4, 1–24
1 Сол. 4, 13–14
Євр. 12, 1–4
Мт. 6, 12
2 Тим. 4, 16–18
Як. 5, 16
Еф. 3, 14–19
2 Сол. 3, 13
Євр. 13, 2
Мр. 9, 40
Дан. 12, 3
Як. 5, 20;
1 Цар. 16, 10
Лк. 6, 28
1 Тим. 2, 8
2 Мак. 12, 46
Прип. 22, 9
Пс. 41, 1

 
Ділимо ватман на дві частини. На одній – придумуємо герб із сим-

волікою діл милосердя (продумуємо символіку, щоб могти пояснити). На 
другій частині записуємо практичні пропозиції до реалізації вибраного 
діла милосердя для душі і для тіла у сучасному щоденному житті (учні 
можуть навіть залучати фантазію, але в жодному разі не повинні нічо-
го перекреслювати, навіть якщо воно малоймовірне). У Святому Письмі 
серед запропонованих цитат шукаємо бодай одну, що відповідатиме ви-
браним ділам милосердя.

По завершенні виділеного часу кожна група презентує свою роботу, 
розказуючи про символічне значення створеного ними герба, зачитує ви-
брану цитату зі Святого Письма та озвучує пропозиції щодо реалізації 
вибраних ними діл милосердя. 

Катехит занотовує найважливіше.
Ватмани прикріплюємо на стіну, щоб після заняття кожен міг їх пе-

реглянути.
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Висновок 
Апостол Яків у своєму посланні каже: «Коли брат або сестра будуть 

нагі й позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас до них 
скаже: “Йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь”, і не дасть їм потрібно-
го для тіла, то що це допоможе? Так само й віра, коли діл не має, мертва 
сама в собі» (Як. 2, 15–17).

Милосердя – це плід живої та діяльної любові до ближнього. Турбу-
ючись про тілесні та душевні потреби людини, ми, вказуємо на величезну 
цінність людини як образу Бога і цим виявляємо свою любов до Бога, 
який любить цю людину і за неї віддав на хресті своє життя.

Молитва
Кожен отримує текст молитви св. Фаустини і свічечку. 
Джерелом любові є Христос, і всі дари любові, які ми маємо і якими 

ми служимо, підтримуємо, допомагаємо ближнім – вони від Нього. Він є 
нашим джерелом і натхненням. І тому нехай наша завершальна молитва 
словами св. Фаустини, буде зі світлом свічки, яку кожен, по черзі, підійде 
і запалить з лампадки біля ікони Христа. Бо Він є нашою силою творити 
добро…

Молитва св. Фаустини
Найсвятіша Тройце! Стільки, скільки я дихаю, і так часто, як часто 

б’ється моє серце і кров пульсує по моєму тілу, так я хочу прославля-
ти твоє милосердя! Прагну бути переміненою Твоїм милосердям, і бути 
Твоїм живим відображенням, Господи. Бо Твоє незбагненне милосер-
дя може, проходячи через моє серце і душу, найбільше торкатись мого 
ближнього… 

Допоможи, Господи, очам моїм бути милосердними, щоб я ніколи не 
підозрювала чи судила по вчиненому, але, щоб бачила красу душі ближ-
нього і могла йому допомогти. 

Допоможи, щоб мої вуха були милосердними, щоб я була уважна на 
потреби моїх ближніх і не була байдужа до їх болей та стогонів.

Допоможи, Господи, щоб мій язик був милосердним, щоб я ніколи не 
говорила негативного про мого ближнього, але завжди мала слово розра-
ди чи прощення для всіх.

Допоможи, Господи, щоб мої руки були милосердними і сповненими 
добрих діл, щоб я могла робити своїм ближнім тільки добро і брати на 
себе складніші і важчі справи.
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Допоможи мені, щоб мої ноги були милосердними, щоб я могла по-
спішити до помочі моєму ближньому, долаючи власну втому і знеохоту. 
Мій правдивий відпочинок є в служінні ближньому.

Допоможи мені, Господи, щоб моє серце могло бути милосердним, 
щоб я собою могла відчувати страждання ближнього. Моє серце є для 
всіх. Я бажаю бути щирою навіть з тими, хто буде зловживати моєю доб-
ротою. Я бажаю закритися у Наймилосерднішому Серці Ісуса. Я нестиму 
свої терпіння в тиші. Нехай, Господи, Твоє милосердя спочине на мені.

Ти сам сказав мені вправлятися в трьох ступенях милосердя: перше – 
будь-який вчинок милосердя, друге – слово милосердя – якщо не зможу 
виконати діло милосердя, я зроблю це словами, третє – молитва – якщо 
не зможу проявити милосердя ні вчинком, ні словом, я завжди можу зро-
бити це молитвою. Моя молитва досягне там, де я не в силах досягнути 
фізично.

О мій Ісусе, переміни мене в Себе, то все Тобі є можливе. 
(Щоденник, 163)

с. Теодосія Перепелко, мироносиця, 
катехит Івано-Франківської архиєпархії
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катехитичне заняття  
для дітей молодшого шкільного віку  

на тему: 

«Любіть один одного»

Мета. Допомогти дітям зрозуміти, що любов, чуйність, послуга 
ближньому – це те, чого бажає від нас Господь Бог.

СЛОВНИЧОК

Самаряни. В країні Ісуса не всі мешканці жили в злагоді. Були юдеї і 
самаряни, які дуже сварилися між собою щодо релігії та релігійних 
традицій. Юдеї вважали себе релігійнішими від самарян і не могли 
їх терпіти. Коли юдеї і самаряни випадково зустрічалися, то між 
собою вони не розмовляли. 

Самарянин – мешканець Самарії.
Єрусалим і Єрихон – два міста Палестини.
Левіт – служитель у Храмі, жив біля Божого дому, порядкував у Хра-

мі, готував все необхідне.

Хід заняття
1. Бесіда катехита з дітьми 
Катехит розповідає про автомобільну аварію на дорозі і обговорює 

реакцію свідків.
Щодня в Україні й в усьому світі багато людей гинуть в автомобіль-

них аваріях, спричинених надмірною швидкістю, неуважністю, втомою, 
вживанням алкоголю.

Діти діляться своїм досвідом і дають оцінку щодо цього. 
Як поводяться люди, коли стають свідками зіткнення кількох авто-

мобілів?
Описати різноманітні реакції.
Є «дорожні пірати», які втікають після аварії і не хочуть допомогти, 

бо бояться відповідальності за скоєне.
Є «зацікавлені», які збираються, щоб побачити, що сталося.
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Є і «дійові особи аварії», які сваряться, б’ються.
Є «байдужі», які здалека дивляться на те, що сталося, і не хочуть, аби 

їх кликали за свідків.

2. розповідь «я квапився»
Якось один журналіст хотів побачити реакції людей під час автомо-

більної аварії. Він ліг на дорогу біля свого авто і прикинувся пораненим, 
потерпілим. 

Як, на вашу думку, поводилися водії, що проїжджали повз?
Десятки авто обминали його, не зупиняючись і не приходячи на 

допомогу. Дехто зменшував швидкість, водій дивився нерішуче, майже 
готовий допомогти, але потім набирав швидкості і їхав далі. Деякі спе-
ціально збільшували швидкість, навіть не глянувши. Лише один чоловік 
зупинився і виявив бажання допомогти. Декого з попередніх водіїв піз-
ніше зустрів журналіст, бо записував номери машин, що не зупинилися, 
і запитував, чому вони не зупинилися допомогти. 

Які, на вашу думку, могли бути відповіді?
«Я дуже спішив в одній невідкладній справі», «Я хотів зупинитися, 

але подумав, що зіштовхнуся з безліччю проблем: поліція і т. ін.»
«Думав, що хтось інший після мене зупиниться».
Ніхто не подумав, що той чоловік був його ближнім, що вистачило б 

трохи доброї волі, аби врятувати потерпілого. 

Обговорення 
• Чи хтось подумав, що наступного дня і сам може опинитися в схо-

жих обставинах?

3. Праця над віршем  
«любиш ближнього тоді, коли чиниш, як собі» 

Ісус 2000 років тому теж розповів історію, яка відбулася одного разу 
на дорозі. 

Катехит або хтось із дітей виразно зачитує вірш. 

«Любиш ближнього тоді, коли чиниш, як собі»
Законники міркували, 
Один в одного питали: 
Хто є ближнім для нас? 
Той, хто поруч увесь час?
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Ісус спір цей розв’язав, 
Історію розказав. 
Раз розбійники напали, 
Чоловіка пограбували.
Все забрали і побили, 
На дорозі залишили. 
Вдалині хтось появився.
Це священик. Не спинився.
Збите тіло обійшов, 
Своїм шляхом він пішов.
А позаду йшов левит, 
Бачить тіло ось лежить.
Левит зразу здогадався, 
Тому сильно налякався. 
Щоб розбійник не напав, 
Левит швидко утікав.
Самарянин появився, 
Біля хворого спинився.
Став йому допомагати, 
Важкі рани обробляти.
І відвіз в заїжджий дім, 
Щоб віджив він трохи в нім. 
Господарю гроші дав, 
Щоб за хворим доглядав.
Хто із трьох був ближче всіх? 
Той, хто хворому поміг. 
Якщо людям помагати, 
Можеш іншим другом стати.
Тож ідіть і так чиніть, 
Людям іншим поможіть. 
Любиш ближнього тоді, 
Коли чиниш, як собі.

Обговорення
• Про що законники запитали Ісуса Христа? (Хто є ближнім для 

нас? Той, хто поруч увесь час?)
• Яким чином Ісус Христос дав відповідь на запитання? (Ісус Хрис-

тос розповів притчу про доброго самарянина)
• Як ви думаєте, чи зрозуміли законники, хто є ближнім?
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4. Саморобка «рука допомоги»

Необхідні матеріали: аркуші А4, ножиці, фломастери і олівці.

1. Катехит роздає кожному аркуш А4, олівець, фломастер і ножиці.
2. Діти кладуть на аркуш свою руку з розставленими пальцями. 
3. Олівцем обводять контур руки і вирізують «долоньку». 
4. Учні придумують п’ять способів, як вони можуть допомогти вдо-

ма, в школі.
5. Фломастером записують на кожному пальці одну зі своїх ідей. 
6. На долоні записують: «Завжди робіть добро і допомагайте».

5. гра «найшвидший самарянин»

Необхідні матеріали: відрізок тканини, який можна використати як 
пов’язку, і два бинти для кожної групи з трьох осіб.

Ключовий стих: «Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька 
надійшов [на нього] й, побачивши його, змилосердився» (Лк. 10, 33).

Мета: допомогти дітям запам’ятати історію про доброго самарянина 
і вчення Ісуса про «ближніх».

1. Катехит формує групи по троє учнів. Одна людина з кожної трійки 
виконує роль жертви, а інші двоє – ролі доброго самарянина і віслюка.

2. Перед початком гри нехай хтось покаже, як накладати пов’язку, 
бинтувати ногу і перемотувати голову.

3. Катехит дає групам три хвилини, щоб вони обережно забинтували 
жертву і віднесли її в інший кінець кімнати. 

4. Перемогу отримують, ті хто за три хвилини забинтують жертву, 
забинтують найліпше і найобережніше перенесуть.

Підсумок гри
Самарянин в історії Ісуса перев’язав пораненого і відвіз його в го-

тель, щоб про нього там дбали. Ісус хотів показати, що ми повинні вияв-
ляти свою любов не тільки людям, яких знаємо та які нам подобаються.

Юдеї ненавиділи самарян, тож здивувалися, почувши Ісусову роз-
повідь. Чому це самарянин повинен допомагати єврею? Ісус хотів показа-
ти, що любити свого ближнього, як самого себе, – значить залишити свої 
справи і допомагати будь-яким людям, не тільки таким, як ти сам. Ісус 
хоче, щоб ми дбали про інших, навіть якщо вони нам не друзі і чимось 
відрізняються від нас.
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6. Узагальнення вивченого
Оповідання
Один монах сидів на березі річечки, заглибившись у роздуми. Коли 

розплющив очі, то помітив скорпіона, що впав у воду і відчайдушно бор-
сався, намагаючись зі всіх сил втриматися на поверхні і вирятуватися.

Сповнений співчуття, монах занурив руку у воду, зловив скорпіона 
і випустив його на берег. Скорпіон у відповідь несподівано обернувся і 
боляче вжалив свого добродія.

Монах повернувся до своїх роздумів, але коли невдовзі розплющив 
очі, то побачив, що скорпіон знову звалився у воду. Витягнув його й уд-
руге, але й цього разу скорпіон укусив свого рятівника, та так, що той 
аж скрикнув із болю. І втретє сталося так само. У монаха від болю на очі 
навернулися сльози.

Селянин, що спостерігав за цим, вигукнув: 
– Чого ти вперто помагаєш цьому нікчемному створінню, яке, за-

мість подяки, завдає тобі страждання?
– Ми обидва підкоряємось голосу нашої природи, – відповів монах. – 

Скорпіон створений, аби жалити, а я – щоб виявляти милосердя.
А ти? Для чого створений ти?

7. домашнє завдання «карта»
Метод: малювання

Необхідні матеріали: ватман, олівці, фломастери.

1. Намалюйте карту свого міста (села).
2. На карті зробіть позначки: кому, в якому місці, на якій вулиці, по-

трібна ваша допомога.
3. Вкажіть стрілками напрямки вашого руху до потребуючих.
4. На наступне заняття позначте на карті, кому ви допомогли.

Ірина Бурнашова, 
катехит Івано-Франківської архиєпархії





1��

катехитичне заняття  
для дітей середнього шкільного віку  

на тему: 

«Мати Тереза з Калькутти – мати вбогих»

Мета. Допомогти дітям усвідомити, що любов, яку ми проявляємо до 
ближнього, – це любов до Бога; ознайомити із життєвим шляхом матері 
Терези з Калькутти; заохочувати учнів до наслідування діл милосердя 
матері Терези; виховувати любов до Бога і потребуючих.

девіз: «Розповідай людям про Ісуса не словами, а власним прикла-
дом, люблячи Його, світячись Його святістю й поширюючи любов усюди, 
де б ти не опинився» (мати Тереза).

Хід заняття
1. Оповідання «Морські зірки»
На морі лютувала страшна буря. Сильні пориви холодного вітру, зда-

валося, прошивали хвилями, що падали на пляж, немов удари ковальсь-
кого молота. І кожна хвиля на десятки метрів викидала раків, молюсків 
та інших морських мешканців. Здавалося, немовби морське дно проорю-
вали гігантські сталеві лемеші. 

Та ось буря стихла – так само раптово, як почалася. Море заспокоїло-
ся і повернулося до звичайного стану. Пляж тепер суцільно вкривало бо-
лото, в якому звивалися тисячі морських зірок, викинених із води. І було 
їх стільки, що берег здавався рожевим. 

Це явище привернуло увагу багатьох людей з усього узбережжя. 
Приїхали навіть знімальні групи, аби сфільмувати незвичну картину. 

Морські зірки вже майже не рухалися. Вони вмирали. Серед гурми 
люду, тримаючись за батькову руку, стояв один хлопчина. Сумними очи-
ма він вдивлявся у маленьких зірочок. Усі на них дивилися, але нічого не 
робили. 

Раптом дитина відпустила руку батька, зняла черевики й шкарпетки 
і кинулася на берег. Хлопчина нахилився, підібрав маленькими рученята-
ми три зірки, побіг до води, випустив їх, швидко повернувся назад і знову 
зробив так само. 
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З-за цементової балюстради вийшов якийсь чоловік і вигукнув: 
– Що ти робиш, хлопче?
– Повертаю до води морські зірочки. Бо на березі вони всі заги-

нуть, – відповів той. 
– Але тут тисячі морських зірочок! Ти не зможеш порятувати їх усіх! 

Їх надто багато! – правив своєї чоловік. – І така сама картина на тисячах 
інших пляжів уздовж узбережжя! Ти не зможеш нічого змінити!

Хлопчина нахилився, щоб підняти ще одну зірку, і, вкидаючи її до 
води, вимовив: 

– А проте я змінив, для оцієї зірочки!
Чоловік якусь хвилю мовчав, а потому нахилився, роззувся, зняв 

шкарпетки і рушив на берег. Він узявся збирати зірочок і відносити їх до 
моря. Далі до них приєдналися ще дві дівчини. Тепер уже четверо людей 
рятувало морських зірочок. За кілька хвилин їх стало п’ятдесят, потому 
сто, двісті, тисяча осіб допомагали морським зіркам. 

Обговорення 
Запам’ятайте! Щоб перемінити світ, досить, аби хтось один, навіть 

малий, здобувся на відвагу почати. 

2. Бесіда
Наведіть приклади християнського милосердя, що їх виявили до 

ближніх видатні особи.

3. Загадка
Відгадайте, про кого зі святих ці слова?
«Я албанка з роду. Громадянство маю індійське. Я черниця. За по-

кликанням належу усьому світові. Але моє серце цілковито належить Ісу-
сові».

Так, це свята мати Тереза. Ви можливо колись чули про неї по радіо 
або читали в газетах чи журналах. Своєю безмежною любов’ю до Бога та 
людей, самовідданою працею і мужністю вона багато років не перестава-
ла дивувати світ.

4. Бесіда
Що вам відомо про матір Терезу? (Метод: мозковий штурм)
Учні діляться інформацією, яку вони знають про матір Терезу.
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5. розповідь про матір терезу
Дитинство
Мати Тереза (ім’я Тереза вона отримала, коли стала монахинею, до цьо-

го називалася Агнеса) народилася у 1910 році в Югославії. Її батьки були 
глибоко віруючими людьми. Щовечора уся сім’я спільно молилася. У не-
ділі та свята батьки разом з дітьми ходили до церкви. Раз на тиждень мама 
разом з дітьми вирушала до міста, щоб провідати хворих, віднести бідним 
їжу і одяг. Вона хотіла, щоб її діти були чуйними до горя інших людей.

Юність
Агнеса була дуже життєрадісною і талановитою дівчинкою: співала у 

хорі, вміла грати на гітарі, писала вірші. Її твори друкували в газеті. Вона 
навіть мріяла стати письменницею. Однак згодом Тереза зрозуміла, що 
Господь кличе її до зовсім іншого життя.

Покликання
У 18 років дівчина вступила до монастиря, бо твердо вірила, що змі-

нити світ, перемогти зло можна тільки любов’ю Ісуса. Спочатку сестра Те-
реза працювала вчителькою географії та історії в ліцеї. Але через деякий 
час вона відчула в собі сили робити щось значно більше. Тереза знала, що 
на світі є багато людей, серед них і діти, які страждають через самотність, 
голод та хвороби. Тому з дозволу Церкви вона вийшла з монастиря, щоб 
жити серед нещасних людей і служити їм. Понад шістдесят років вона 
доглядала за бідними в індійському місті Калькутта. Для багатьох людей, 
поруч з якими ця жінка була в найважчі хвилини їхнього життя та смерті, 
вона стала справжньою матір’ю.

6. інтерактивна вправа «діла милосердя матері терези»

Необхідні матеріали: розповідь про діла милосердя матері Терези, 
аркуші А4, фломастери або маркери – для кожної групи.

1. Поділити учасників на групи.
2. Дати кожній групі фломастери чи маркери і примірник розповіді.
3. Учасники у групах читають текст і виділяють у ньому різними ко-

льорами діла милосердя.
4. Серед підкреслених діл милосердя виписують на окремий аркуш 

діла милосердя для тіла та діла милосердя для душі.
5. Представники груп зачитують свої напрацювання.
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Розповідь про діла милосердя матері Терези
Матір Тереза та сестри її ордену Милосердя клопоталися біля про-

кажених, хворих і вмираючих. А один журналіст спостерігав за їхньою 
роботою. І от якось у нього вирвалося: «Я б і за мільйон доларів цього не 
зробив!» «За мільйон і я б не зробила, – відповіла мати Тереза, – тільки 
безплатно! З любові до Христа!». 

Мати Тереза підняла зі стічної канави чоловіка, що вже помирав. Коли 
вона обняла його, він усміхнувся й промовив: «Я все своє життя жив на 
вулиці, як тварина, а тепер помру, як ангел – в любові та турботі».

У полишеній будівлі серед куп сміття вона заснувала школу для ні-
кому не потрібних дітей – немовлят зі смітників, маленьких інвалідів та 
сиріт, що поклало початок системі дитячих притулків ордену Милосер-
дя. Однак її подвижництво не обмежилося дітьми вулиці та організацією 
шкіл. Вона взяла на себе місію допомагати вмираючим. Перша жінка, яку 
мати Тереза підібрала просто на залитій помиями бруківці, була обгризе-
на щурами і мурахами, але ще жива. Жодна лікарня не хотіла її прийма-
ти, однак мати Тереза не відступилася й заявила, що не покине нещасну, 
поки та не помре.

Нам, європейцям, цього не зрозуміти: у нас немає таких міст, як 
Калькутта, де в кущах живуть отруйні змії, а нетрі убогих межують із па-
лацами. Мільйони (!) людей там народжуються, живуть і вмирають серед 
куп сміття. І всім до них байдуже. Мати Тереза збирали цих «живих мер-
ців», мила, годувала, лікувала. І ці люди перед смертю знову почувалися 
людьми. Вона домоглася відкриття притулку для хворих на проказу.

У Калькутті сотні бідняків помирають просто неба, на вулицях, і 
звістка про блаженну монахиню, яка кудись стягує помираючих безхат-
ченків, дісталася міських властей. Муніципалітет виділив їй порожній 
храм, присвячений індійській богині Калі, й у велетенському приміщен-
ні, де колись тримали жертовних тварин, розташувалися вмираючі 
бідняки. Там виник «Дім для помираючих», де приреченого на смерть 
бідняка оточували любов’ю і турботою, аби він міг завершити свої дні 
гідно. Закладені нею медпункти при залізничних станціях надавали без-
коштовну медичну допомогу і часто слугували притулком для жінок і 
дітей. Зворушені любов’ю матері Терези, сюди стікалися благодійники з 
усього світу, і вони тут мали певність, що їхні гроші справді потраплять 
до потребуючих.

Їй казали: «Ви лікуєте наслідок, а не причину. Ви затикаєте дірки. 
Ваш труд потопає в океані проблем, які можуть бути вирішені лише 
спільними зусиллями на державному рівні». Вона не сприймала таку 
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критику і вважала, що діє відповідно до букви й духа Писання, де Хрис-
тос сказав: «Я був голодний – і ви мене нагодували; я був спраглий – і ви 
мене напоїли; був чужинцем, і ви прийняли мене, був нагий, і ви одяг-
нули мене, був хворий, і ви відвідали мене, був у в’язниці, і ви прийшли 
до мене».

І тому, видужуючи в лікарні після чергового інфаркту, у своєму що-
деннику вона писала: «Що для мене Ісус? Ісус – це…» І далі – вражаючий 
перелік: «Слово, яке треба вимовити. Світло, любов, мир… Ісус – голод-
ний, якого потрібно нагодувати, спраглий… бездомний. Хворий. Само-
тній! Небажаний! Прокажений! Жебрак! Сліпий! Каліка! Ув’язнений!» 
І, що вже геть дивне: «Ісус – це людина із зачерствілим серцем, якій треба 
допомогти його пом’якшити».

Притулки, лікарні, лепрозорії були потім, а на початку свого шляху 
вона страждала від самотності, й попервах їй доводилося лягати спати 
голодною. Але вже за три роки, 1949 року, як і належить великим почи-
нанням, до неї приєдналися дванадцять послідовниць, переважно її по-
передні учениці. А 1950 року Рим визнав орден Місіонерок Любові. 

Життя цих добровольців складне й одноманітне. Їхня власність – 
сарі, сандалі та тонкий матрац. Їхнє життя – це чудеса терпіння й витри-
валості, безкінечний тренінг любові, який починається о 4-й ранку мо-
литвою св. Франциска Асизького:

Господи, дай мені сил
Утішати, а не бути втішеним,
Розуміти, а не бути сприйнятим,
Любити, а не бути любимим…
Бо віддаючи, ми отримуємо,
І прощаючи, дістаємо прощення.
Те, що починалося як орден із 12 осіб, зараз налічує 100 тисяч спів-

робітників, які працюють у 123 країнах світу, опікуючись дитячими бу-
динками, клініками для лікування СНІДу, лепрозоріями.

Полем діяльності матері Терези були гарячі точки планети: Північна 
Ірландія, Південна Африка, Ліван тощо. 1982 року під час облоги Бейрута 
мати Тереза переконала армію ізраїльтян і палестинських партизан при-
пинити стрілянину, аби дати їй час вивезти 37 дітей, замкнених у фрон-
товому шпиталі.

Вона називала себе олівцем у руці Бога, а її думки та висловлювання 
можна знайти не тільки в численних виданнях, а й у течці меню індійсь-
кого ресторанчика, а також на стіні заснованого нею притулку для вми-
раючих, хворих на СНІД.
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7. інтерактивна вправа «Поради матері терези»

Необхідні матеріали: попередньо підготовлені картки з порадами ма-
тері Терези, над якими працюватимуть учні, картки А7, ручки.

1. Катехит роздає кожному по картці з порадами матері Терези.
2. Учні ознайомлюються з порадами вибирають і підкреслюють 5 най-

важливіших, на їхню думку, порад і виписують їх на окремих картках А7.
3. Учні представляють та обговорюють, чому вони вибрали саме ці 

поради.

Мати терезу називають найвпливовішою жінкою світу, а її жит-
тя – найбільшою подією ХХ століття. досягнення маленької тендітної 
черниці справді вражають, а її особистість виняткова за значенням 
для всього людства.

• Що ви можете зробити для зміцнення миру в усьому світі? Йдіть 
додому і любіть свою сім’ю.

• Нам не потрібні зброя і бомби. Аби перемогти зло, нам потрібні 
любов і співчуття. Всі труди любові – це труди заради миру.

• Легко любити тих, хто далеко, але не так легко полюбити близь-
ких.

• Коли ти засуджуєш людей, у тебе не залишається часу на те, 
щоб їх любити.

• Щоби створити сім’ю, достатньо полюбити. А щоби зберегти – 
потрібно навчитися любити і прощати.

• Нехай кожен, хто приходить до тебе, піде ліпшим і щасливішим.
• Гордий завжди ображений. Смиренний ніколи не сердиться, бо 

ніщо його не принижує. Гордий шукає любові до себе. Смиренний лю-
бить сам, нічого не очікуючи взамін!

• Люби, і нехай любов буде для тебе так само природна, як і ди-
хання. Нічого не вимагай. Нічого не очікуй. Якщо щось приходить до 
тебе, будь вдячний. Якщо нічого не приходить, значить, цьому й не 
треба було приходити.

• Найважливіші ліки – ніжна любов і турбота.
• Геть не обов’язково робити щось велике. Можна робити і щось 

маленьке, але з великою любов’ю.
• Розчарувавшись в одній людині, не карайте іншу. Всі люди різні. 

Не втрачайте здатності довіряти, вірити і любити.
• Слова підбадьорення і привіту можуть бути короткими, але у них 

безконечне відлуння.
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• Все, що ви робите, робіть із любов’ю або взагалі не робіть.
• Усміхайтеся одне одному. Неважливо, до кого ви усміхаєтеся, – 

це допоможе вам пройнятися більшою любов’ю до людей.
• Не хваліть себе, але хваліть інших. Нехай вас похвалить хтось 

інший. Візьми за правило гарно відгукуватися про людей.
• Говори з кожним на мові любові. Не підвищуй голосу. Не обра-

жай. Не будь причиною сліз. Заспокоюй і будь добрим.
• Працюй добросовісно, адже плодами твоєї праці користуються 

інші. Також і ти користуєшся працею інших.
• Поважай кожну людину. Будь чуйним до іншого.
• Що більше любові, мудрості, краси і доброти ви відкриєте в собі, 

то більше ви помітите їх у довколишньому світі.
• Бог посилає нам випробування, щоб ми, долаючи їх, зміцнюва-

лися, а не впадали у відчай.
• Поширюйте любов повсюди, хоч би де ви не перебували, – і на-

самперед у власному домі.

8. інтерв’ю з матір’ю терезою

Необхідні матеріали: мікрофон (неробочий, іграшковий), аркуші А4, 
ручки.

Уявіть собі, що ви є поміж журналістів, які беруть інтерв’ю у матері 
Терези. Про що ви хотіли би запитати її?

1. Розділити учасників на групи.
2. Кожна група отримує аркуш паперу і ручку.
3. Учасники у групах записують запитання, які вони хотіли би пос-

тавити матері Терезі.
4. Серед усіх записаних питань вибрати п’ять найважливіших.
5. Представники груп у мікрофон зачитують свої запитання.
6. Загальне обговорення.

9. інтерактивна вправа «Медалі за милосердя»

Необхідні матеріали: заготовки медалей, фломастери, розповідь про 
нагороди матері Терези.

1. Катехит ділить учасників на групи.
2. Кожна група отримує заготовку медалі.
3. Учасники у групах читають текст про нагороди матері Терези.
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4. На заготовках учні з одного боку записують, за що вони нагороди-
ли б Терезу і яку нагороду присвоїли б, а з іншого боку медалі малюють 
символічний малюнок.

5. Представлення творчих робіт.

Розповідь
Якось одна монахиня сказала про матір Терезу, що у ній не було ні-

чого надзвичайного, вона була такою, як усі. Її святість вражала своєю 
простотою. Вона мало розмовляла, була маленького зросту, худенькою, 
але випромінювала дивовижну силу. Зодягнута у біле сарі з блакитними 
смугами, латане-перелатане, вона поспішала у будь-яке місце Землі, щоби 
віддати свою опіку нужденним, незалежно кому – християнину, мусуль-
манину, буддисту, індуїсту. З цією простою жінкою мали за честь зуст-
рітися світові знаменитості – королі, президенти, мільйонери, політики, 
актори…

Світове визнання прийшло до матері Терези ще за її життя.
1966 року їй вручено Ватиканську премію миру імені папи Йоа-

на XXIII; 
1972 року – премію Джа-вахарлала Неру; 
1979 року – Нобелівську премію миру;
1980 року – Бхарат Ратна, найвищу нагороду Індії. 
Мати Тереза приймала нагороди «в ім’я голодних, знедолених, без-

домних… всіх тих, хто не бачить ані допомоги, ані турботи». У Нобелівсь-
кій лекції вона говорила про християнську любов – рушійну силу своєї 
діяльності. Отримані кошти вона витратила на будівництво притулків 
для бідних, зокрема для хворих на проказу.

Вона говорила з королями та жебраками, промовляла перед величез-
ними залами. І ніколи не писала промов: щоб знати, про що говорити, 
їй було потрібно просто помолитися. Про себе ж вона казала: «Те, що я 
роблю, – це тільки краплина води в океані бідності». Але ця краплина має 
величезну силу – вона змінює океан.

5 вересня 1997 року мати Тереза померла. В день її похорону в Ін-
дії оголосили національний траур. Іноземку, яка не належала до жодної з 
традиційних релігій Індії, а була членом мізерної за чисельністю релігій-
ної меншини, справді оплакувала вся країна – як жінку-апостола. На мо-
мент її смерті доброчинні місії налічували 4 тисячі сестер, 300 братів і 
близько 100 тисяч волонтерів, всі вони працювали в 610 місіях у 123 краї-
нах світу. 



16�«Мати Тереза з Калькутти – мати вбогих» 

10. Загальний підсумок заняття
Упродовж усього життя в матері Терезі жило прагнення святості: 

«Мусимо прагнути святості не тому, що бажаємо почуватися святими, а 
щоб Христос міг жити в нас повнотою свого життя».

Святість матері Терези з Калькутти, яку св. Іван Павло II беатифіку-
вав 19 жовтня 2003 року, продовжує давати плоди. Та це й не дивно, бо, 
говорячи про побожних людей, псалмопівець повчає нас: «Насаджені в 
домі Господньому, зацвітуть у дворах Бога нашого. Ще й у достатній ста-
рості розмножаться і в доброму здоров’ї будуть» (Пс. 91, 14–15).

додаток
Прочитаймо девіз нашого заняття і переймімося хоча б одним речен-

ням із Євангелія. Виконуймо ці слова саме сьогодні, «витрачаючи» своє 
життя для Ісуса й наших близьких, щоб і ми мали у своєму серці більше 
надії.

«Роздавай любов повними жменями!
Любов є єдиним скарбом,
який примножується через ділення ним:
це єдиний дар, який збільшується,
що більше з нього береш.
Це єдине підприємство, в якому
що більше витрачається,
то більше заробляєш.
Даруй її, викидай її геть,
розкидай її на всі чотири сторони,
випорожни свої кишені,
витряси кошик, переверни бокал
і завтра будеш мати її більше, ніж до того».

Ірина Бурнашова, 
катехит Івано-Франківської архиєпархії
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Підготувала Ірина Бурнашова, 
катехит Івано-Франківської архиєпархії
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інтерактивні вправи на тему:  
«голодного нагодувати»

Вчимося ділитися

Необхідні матеріали: яблука, сливи, печиво тощо; біблійний текст 
Лк. 8, 1–3.

1. Розподілити учасників на групи.
2. Кожна група отримує або яблука, або сливи, або печиво…
3. Учасники кожної групи повинні розділити фрукти чи печиво між 

собою.
4. Потім катехит зачитує біблійний текст: «По тому Ісус проходив че-

рез міста та села, проповідуючи й звіщаючи Добру Новину про Царство 
Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від 
злих духів і недуг: Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, 
жінка Хузи, Іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допома-
гали зі своїх маєтків» (Лк 8, 1–3).

5. Кожна група має відповісти на питання: Чим могли допомагати 
ці жінки Ісусові. (Можливо, це організація ночівлі чи сніданку, прання 
одягу чи приготування їжі на дорогу).

Запитання для загального обговорення
• Чи важко вам було розділити порівно між учасниками фрукти, пе-

чиво?
• Чи можна віддавати свої ресурси для Ісуса сьогодні, коли Він по-

вернувся на небо? 

Підсумок
• Коли ми ділимося чимось з іншими або просто віддаємо щось ін-

шим, то це все одно, що даємо самому Ісусові.
• Бог хоче, щоб ми щедро ділилися своєю власністю.
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Складанка

Метод: розкиданий вірш.

Необхідні матеріали: вирізані окремо слова прислів’їв про щедрість, 
наприклад: «Хто дає, той має».

1. На великому аркуші або дошці розкласти слова одного прислів’я 
(наприклад, «хто» «дає» «той» «має») в різних напрямках: по горизонталі, 
вертикалі, діагоналях (не накладаючи одне на одного).

2. Запросити дітей розкласти слова у правильному порядку і про-
читати прислів’я.

Передай пакунок

Метод: гра.

Необхідні матеріали: музичний супровід; пакунок з призом і завдан-
нями: приз (шоколадка, батончик, цукерки, печиво…) загорнутий 
у кілька шарів паперу, між кожним шаром – завдання для гравців 
(наприклад, назвати сім діл милосердя для тіла, доторкнутися до 
свого носа, вуха чи коліна; підстрибнути на одній нозі; постриба-
ти; пробігтися по колу; покрутитися…).

1. Учасники гри сідають у коло. Поки грає музика, вони передають 
пакунок по колу.

2. Коли музика стихає, той гравець, у якого опинився пакунок, роз-
гортає один шар, читає завдання і виконує його.

3. Потім знову грає музика, і діти продовжують передавати пакунок 
по колу.

4. Гра продовжується, поки діти не розгорнуть усі шари паперу.
5. Приз, який є всередині, потрібно поділити між усіма учасника-

ми гри.

Загальне обговорення
1. Дуже важливо у житті вміти ділитися з іншими, як це зробив ос-

танній учасник гри.
2. Потрібно дякувати, коли отримують частину призу.
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Ісус годує п’ять тисяч народу

Метод: шквал запитань.

Необхідні матеріали: біблійний текст Мт. 14, 13–21, аркуші А4, 
ручки. 

1. Розділити учасників на групи по три особи. 
2. Кожна група отримує текст, аркуш А4 і ручку.
3. Учасники в групах читають текст, як Ісус Христос нагодував п’ять 

тисяч народу.
4. Учасники формулюють якнайбільше запитань, які можуть стосу-

ватися цього біблійного тексту, і записують на аркушах.
5. Серед усіх записаних запитань учасники вибирають лише одне.
6. Представники груп зачитують усі запитання, а на закінчення чита-

ють те одне, яке вибрала група.

Нагодування п’ятьма хлібинами п’яти тисяч народу
(Мт. 14, 13–�1; Мр. 6, 3�–44; Лк. 9, 10–17; Йо. 6, 3–14)
Коли Ісус дізнався про смерть Йоана Хрестителя, Він разом з учнями 

сів до човна й відплив до відлюдного місця. Народ же побачив, як вони 
відпливали, подався берегом і випередив їх. Побачивши юрби, що чекали 
на Нього, Ісус зглянувся на них, пристав до берега й зцілив хворих, які 
були серед них.

Тим часом почало вечоріти. Учні підійшли до Ісуса, та й кажуть: «Тут 
відлюдне місце, а година пізня. Скажи людям, аби вони розійшлися по 
селах і купили собі чогось поїсти».

«Не потрібно їм відходити, – відповів Ісус, – ви дайте їм їсти».
«Але ж у нас лише п’ять хлібин і дві рибини!» – вигукнули учні.
Тоді Ісус каже: «Принесіть їх мені». Звелівши всім посідати на траві, 

Ісус підвів очі до неба, потім поблагословив і поламав п’ять хлібин і дві 
рибини. І дав учням, а учні роздали народові. І всі їли й наїлися, ще й за-
лишилася їжа.

Ісус тоді каже до учнів: «Позбирайте усе, щоб ніщо не пропало». 
І вони наповнили аж дванадцять кошів шматками хліба та риби, що за-
лишилися.

А тих, що їли, було близько п’яти тисяч людей.
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Скарбничка

Метод: саморобка.

Необхідні матеріали: картон розміром 27х21 см; кілька якихось ко-
льорових журналів чи каталогів); ножиці, клей і фломастери.

1. Змайструйте з картону коробочку.
2. Знайдіть у журналах зображення того, що дає нам Бог, – напри-

клад, їжа, одяг, будинок. Виріжте їх.
3. Приклейте вирізки до чотирьох сторін коробки.
4. Зверху в коробочці проріжте отвір. Склейте коробку, над отвором 

напишіть стих із Біблії: «Бог любить того, хто з радістю дає» (1 Кор. 9, 7).
5. Зберігайте у скарбничці кошти, щоб пізніше поділитися з потре-

буючими.

Готуємо печиво

(Цю вправу можна виконати в умовах кухні)
Метод: приготування печива.

Необхідні матеріали: аркуш промасленого паперу на робочу поверх-
ню для кожної дитини; борошно для посипки поверхні; формочки 
для вирізання печива (якщо потрібно); тарілка, ложка, склянка і 
виделка; деко, папір для випічки і решітки для охолодження ви-
пічки; фартухи і рукавиці для духовки.

Інгредієнти для тіста: 150 г борошна (з додаванням розпушувача); 
1/2 чайної ложки соди; 100 г цукру; 100 г маргарину; 1 яйце. (Можна за-
пропонувати свій рецепт).

1. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів.
2. Діти одягають фартухи і миють руки.
3. Нехай діти беруть участь у приготуванні тіста: змішують сухі 

суміші в мисці, розтираю маргарин, розіб’ють яйце в склянку. Замісіть 
нетуге тісто.

4. Розділіть його між дітьми.
5. Діти посипають поверхню борошном і продовжують місити свій 

шматок тіста.
6. Вони можуть розділити його на невеликі шматки і розплескати ру-

ками на робочій поверхні, а після цього вирізати з нього фігурки. Родзин-
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ки чи крихти шоколаду можна використовувати як очі, прикрашаючи 
печиво.

7. Покладіть витиснене тісто на змазане жиром деко або на папір для 
випічки.

8. Нехай вам допоможе хтось із дорослих випікати це печиво в ду-
ховці протягом 10 хвилин.

9. Обережно відокремте печиво від дна і покладіть на решітку висти-
гати.

10. Коли печиво охолоне, його можна їсти.

Загальний підсумок
• Можна самим з’їсти печиво, але можна запропонувати його й ін-

шим, наприклад мамі, татові, сестричці чи ще комусь удома.
• Коли ми ділимося з іншими, то цим показуємо свою любов до цієї 

людини.
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інтерактивні вправи на тему:  
«Спрагненого напоїти»

Ревека
Метод: розповідь.

Необхідні матеріали: уривок Бут. 23; 24.

Сара мала сто двадцять сім років, коли померла. Авраам ревно опла-
кував її й вирішив поховати її із шаною. Він купив ділянку землі в одного 
чоловіка по сусідству і поховав Сару в печері на тій землі. 

З часом постарів і Авраам. І ось він доручив своєму рабу піти у да-
леку дорогу – на Авраамову батьківщину, де мешкала родина його брата 
Нахора. Там раб мав вибрати дівчину й привести її за дружину Ісаакові.

Раб присягнув, що ретельно виконає наказ. Він узяв десять верблюдів 
і різні скарби свого пана й рушив до міста, де мешкали діти Нахора.

І от якось увечері він зупинив своїх верблюдів біля криниці непо-
далік від міста. Це було в ту пору дня, коли жінки виходили по воду. Раб 
звернувся до Господа з молитвою: «Господи, Боже мого пана Авраама! 
Надішли мені сьогодні назустріч ту, яку я шукаю. Нехай дівчина, у котрої 
я попрошу напитися і котра напоїть і мене, і моїх верблюдів, виявиться 
тією, яку Ти призначив для Ісаака».

Не встиг він ще вимовити ці слова, як побачив чарівну дівчину, яка 
йшла від криниці з глеком на плечі. Він побіг їй назустріч і попрохав: 
«Дай-но води мені трохи попити з твого глека». – «Пий, пане мій», – від-
повіла вона. І коли напоїла його, мовила: «Почекай, я наберу води й для 
твоїх верблюдів». Посланець Авраамів здивувався: він не міг повірити, 
що його прохання, звернене до Господа, було виконане так швидко. 

«Як тебе звуть і чия ти дочка?» – запитав він дівчину. – «Я – Реве-
ка, дочка Бетуїлова, сина Нахорового», – відповіла вона. Тоді раб дістав 
золоті оздоби й подарував їй. Ревека побігла додому розповісти про не-
звичайного подорожнього. А раб упав навколішки й подякував Господові 
за те, що не обминув своєю ласкою Авраама і його посланця.

Й ось до подорожнього вийшов брат Ревеки, Лаван, і запросив його 
до дому. Там раб розповів про долю Авраама, про Сару та про Ісаака; про 
те, навіщо його послали та як знайшов Ревеку, – і попросив відпустити її 
Ісаакові за дружину. Батько й брат Ревеки відповіли: «Якщо тебе привів 
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до нас Господь, то хіба ми можемо тобі відмовити? Бери Ревеку, і нехай 
вона буде за дружину синові твого пана».

Посланець обдарував родину дівчини багатими подарунками й по-
спішив разом із Ревекою у зворотну дорогу.

Коли вони підходили до володінь Авраамових, Ревека побачила Іса-
ака, котрий вийшов у поле. Вона злізла з верблюда й запитала: «Хто цей 
чоловік, що йде нам назустріч?» «Це Ісаак, мій пан», – відповів раб.

Коли Ісаак наблизився, раб переповів йому, як він знайшов дівчину, 
призначену йому за дружину. Ісаак побачив, яка вона гарна, і покохав її.

Запитання для загального обговорення
• Яку справу доручив Авраам своєму рабові?
• В який край вирушив раб?
• Біля чого він зупинився?
• З якими словами молитви звернувся раб до Господа?
• Кого побачив він біля криниці?
• Чи було виконане прохання молитви?
• Поміркуйте і скажіть, як могли би розвиватися події, якщо б Ревека 

не напоїла спрагненого посланця та його верблюдів?

Розмальовуємо горнятка

Метод: творче заняття.

Необхідні матеріали: просте горнятко без малюнка для кожної ди-
тини; фарба для кераміки; маленькі пензлики; папір та олівці; 
фартухи для дітей і накриття на столи.

1. Зробіть лекало: виміряйте розмір паперу, обгорнувши горнятко.
2. Виріжте лекало.
3. Потім діти розробляють дизайн на папері.
4. Перенесіть малюнок за допомогою маленького пензлика на гор-

нятко. Не обов’язково покривати всю площу посудини.
5. Залиште виріб на 24 години, щоб просох. Протягом цього часу 

можна виправити будь-які помилки за допомогою ватної палички, змо-
ченої у воді.

6. Прогрійте виріб у духовці (пічці), виконуючи рекомендації з інс-
трукції до фарби для кераміки. Тепер малюнок стійкий, і виробом можна 
користуватися самому та напоїти спраглого.
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інтерактивні вправи на тему:  
«нагого зодягнути»

Плащ Мартина

Метод: розповідь з обговоренням.
Мартин Турський (Милостивий) жив у ІV столітті, народився у 

Паннонії (сучасна територія Угорщини). Його батьки не були христия-
нами, батько – впливовий заможний військовий. Мартин у юному віці 
познайомився з християнами і вже у десять років виявив бажання прий-
няти хрещення. Його близькі дивувалися, як юнак відкидає та погорджує 
спокусами поганського світу, гаслом якого було: «Насолода та розваги!». 
У віці п’ятнадцяти років Мартин записався на військову службу. Він доб-
ре знав слова Спасителя, у яких Христос ототожнює себе з кожною лю-
диною. Тому любов до Христа спонукала робити добро ближнім. Якось 
гарнізон Мартина (було йому тоді близько 20 років) перебував у місті 
Ам’єн, що на півночі Франції з її надмірно вологим і неприємним кліма-
том. Була люта зима, і Мартин побачив на дорозі жебрака, який страждав 
від холоду. Мартин зняв свій плащ, відрізав від нього половину й окутав 
жебрака. Вночі йому наснився сон: Ісус Христос у плащі, в який Мартин 
одягнув жебрака, промовляв до ангелів: «Дивіться, як мене Мартин одяг-
нув!». Після цього випадку Мартин вирішив покинути військову службу, 
прийняв таїнство хрещення. Згодом став ченцем, священиком та єписко-
пом. Його доброта до людей була такою великою, що після смерті йому 
присвоїли титул Милостивий. 

Запитання для загального обговорення
• Що було мотивом учинків Мартина?

Підсумок
Господь ототожнює себе з кожною потребуючою людиною: «Істинно 

кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, – ви мені 
зробили» (Мт. 25, 40).
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Мама і донечка

Метод: інсценізація оповідання.
Завдання: поставте інсценівку за оповіданням.

– Мамо! А що це ти робиш? Ану віддай мені мою сукенку! І спіднич-
ку! І маленьку вишиванку!

– Яринко, а що ти будеш з ними робити? Ось дивися, на пам’ять про 
те, яка ти була маленька, я залишила оцей костюмчик. Бачиш, які коро-
тенькі штанята? 

– Ні! Ні! Я хочу ВСЕ залишити!!! Поскладаю в коробку і зберігатиму 
під ліжком!

– Та ж воно тобі не потрібне. Віддаймо цей одяг, який на тебе уже 
замалий, бідній дівчинці, якій мама не може купити таких гарних суке-
ночок.

– Що-о-о? Ти якусь дівчинку любиш більше, ніж мене?
– Ні. Але у християн існують діла милосердя. Наприклад, нагого зо-

дягнути. Воно означає, що люди мають ділитися своїм одягом із тими, 
хто його не має. Колись давно люди жили дуже бідно. Справити на зиму 
теплий одяг та чоботи, хоча б одні на родину, було під силу далеко не 
кожному. Тоді Церква давала цю пораду людям, у яких теплого одягу було 
більше. Тож і в наш час не можемо забувати цього діла милосердя. І тепер 
ти можеш ділитися одягом, якого інші діти не мають.

– Ну добре… Може, справді віддамо тій дівчинці мої сукенки, в які я 
вже не влажу. Мені їх шкода… але не мати жодної гарної сукенки – це ж 
також сумно! Віддаємо!

Запитання для загального обговорення
• А як ви виконуєте діло милосердя «Нагого зодягнути»?



1��

інтерактивні вправи на тему:  
«Подорожнього в дім прийняти»

Народження Ісус Христа

Метод: розповідь.

Необхідні матеріали: уривок Лк. 2, 1–7

У той час римський імператор Август, під владою якої була ізраїльсь-
ка земля, наказав провести загальний перепис населення. Для цього кож-
ний мешканець мав зареєструватись у тому місті, де жили його предки. 
Батьківщиною роду Давида, до якого належав Йосиф, був Вифлеєм, на 
півдні Юдеї; туди й вирушив Йосиф з Марією.

Коли вони прибули до Вифлеєма, з’ясувалося, що в міському готелі 
немає вільних місць. Лише в печері, де тримали худобу, їм вдалося знайти 
притулок. Марії ж настав час народжувати. І народила вона свого Сина, 
сповила Його і поклала в ясла на сіні.

Запитання для загального обговорення
• В якому місті проживали Йосиф і Марія?
• Чому вони вирушили до міста Вифлеєм?
• Де свята родина знайшла притулок?
• Куди Діва Марія поклала свого новонародженого Синочка?
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У заїзді немає місця

Метод: незакінчене речення, інсценізація.

Необхідні матеріали: аркуші А4.

1. Розділити учасників на групи.
2. Дати кожній групі аркуш А4.
3. Зачитуємо оповідання Бруно Ферреро «У заїзді немає місця». Піс-

ля слів: «Раптом хід вистави почав змінюватися» – потрібно зупинитися.
4. Учасники після цих слів записують на аркуші свої продовження 

історії.
5. Після того, як учасники напишуть свої варіанти, катехит дочитує 

авторське закінчення оповідання.

«У заїзді немає місця» (Бруно Ферреро)
Ґвідо Пурліні мав дванадцять років. Ходив до п’ятого класу. Вже двічі 

провалив іспити. Був великим і неповоротким хлопцем, повільно реагу-
вав, важко запам’ятовував, але товариші любили його. Був послужливий, 
охоче допомагав іншим і завжди усміхався. Став опікуном менших і слаб-
ших від себе.

Щороку найбільшою подією в школі була різдвяна вистава. Ґвідо 
хотів зображати в ній пастуха, який грає на сопілці, але вчителька Лом-
барді доручила йому роль господаря заїзду, бо той мало говорив, а зов-
нішній вигляд хлопця відповідав образові господаря, який мав відкинути 
прохання Йосифа й Марії.

Ідіть собі геть!
У день вистави в залі збиралися батьки й родичі. Ніхто так сильно не 

відчував чарівності цієї святої ночі, як Ґвідо Пурліні.
Настав момент появи на сцені Йосифа, який тихенько підійшов до 

дверей заїзду, обережно підтримуючи Марію. Йосиф сильно постукав у 
дерев’яні двері, зроблені в помальованій стіні. Ґвідо – господар заїзду – 
чекав за цими дверима.

– Чого вам треба? – запитав Ґвідо, різко відчинивши двері.
– Шукаємо притулку.
– Ідіть куди-інде. Бо в заїзді немає місця.
Ці слова Ґвідо прозвучали, може, занадто сухо, але були сказані рі-

шучим тоном.
– Господарю, ми марно шукали всюди. Вже давно подорожуємо й 

страшенно втомилися.
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– Для вас немає місця в цьому заїзді, – холодно сказав Ґвідо. 
– Прошу вас, добрий господарю, моя дружина Марія при надії, їй 

треба відпочити. Я упевнений, що ви можете знайти якийсь кутик. Вона 
вже не може йти далі.

У цю мить власник заїзду вперше явно зм’як і глянув на Марію. На-
довго запанувала тиша. Можна було помітити, що глядачі вже почали 
стурбовано переглядатися.

– Ні! Йдіть геть! – підказав суфлер.
– Ні! – механічно повторив Ґвідо. – Йдіть геть! 
Засмучений Йосиф притулив до себе Марію, яка похилила голову на 

його плече, й обоє почали віддалятися від заїзду.
Замість того, щоби зачинити двері, Ґвідо – господар заїзду далі сто-

яв на порозі, дивлячись на бідну, заклопотану пару. Його вуста були від-
криті, чоло наморщене, а очі почали наповнюватися слізьми.

Дивне закінчення
Раптом хід вистави почав змінюватися.
– Не йди, Йосифе! – вигукнув Ґвідо. – Веди Марію сюди!
На його обличчі засяяла усмішка. Додав:
– Можете зайняти мою кімнату!

Запитання для загального обговорення
• Чи ваші варіанти закінчення оповідання подібні до тих, що є в про-

читаному тексті?
• Дехто вважав, що цей наївний Ґвідо Пурліні провалив усю виставу. 

А як ви думаєте?
• Спробуйте зараз також поставити виставу, схожу на ту, яку описа-

но в оповіданні.

Підсумок
Ґвідо мав зіграти традиційну роль, повторивши загальновідомі сло-

ва. Натомість наповнив виставу справжнім духом Різдва.
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Лист до Діви Марії

Метод: лист.

Необхідні матеріали: аркуш А4 і ручка – для кожного учасника.

1. Учасники отримують аркуш з початком листа. Вони повинні при-
думати продовження листа до Діви Марії.

Дорога Маріє!
Для тебе і для Йосифа не знайшлося місця, коли ви прибули з без-

славного Назарету. Для Ісуса, який мав народитися, не було дому. Вам не 
довіряли, ви не мали «доброї слави». Всюди тільки зачинені двері: «Нема 
місця… Йдіть геть… Хто вони такі?.. Чого вони хочуть?..» І нарешті – 
печера, вертеп…

2. Представлення своєї праці: учні зачитують листи. 
3. Обговорення.

Справжній товариш

Метод: розповідь з обговоренням.

Тарасик не знав своїх батьків. Змалечку він жив у дитячому будинку. 
Дуже часто Тарасик був засмучений і почувався самотнім. Одного разу 
його відправили у літній відпочинковий табір. Там він познайомився з 
Андрійком. Хлопчики відразу ж потоваришували. В неділю до Андрій-
ка приїхали батьки. Він познайомив їх із Тарасиком і запитав, чи можна 
запросити його в гості. Батьки радо погодилися. З того часу Тарасика на 
вихідні забирала до себе Андрійкова родина. Разом вони ходили до цер-
кви, гуляли, їздили за місто на відпочинок. Завдяки цим людям Тарасик 
відчув, що таке справжнє родинне щастя.

Запитання для загального обговорення
• Що найбільше вразило вас в цій історії?
• На вашу думку, що відчував Тарасик, коли Андрійкова родина за-

бирала його на вихідні до себе?
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інтерактивні вправи на тему:  
«недужому послужити»

Зцілення недужих

Метод: аналіз текстів.

Необхідні матеріали: видрукувані для кожної групи різні біблійні 
фрагменти, де розповідається про зцілення Ісусом недужих; ар-
куші А4, ручки, фломастери.

Катехит роздає кожній групі по одному біблійному фрагменту (кож-
ній групі інший), де розповідається про те, як Ісус Христос оздоровлює 
хворих людей.

Біблійні фрагменти, пов’язані з оздоровленням хворих: 
• Оздоровлення сліпого у Витсаїді (Мр. 8, 22–26)
• Оздоровлення дочки ханаанеянки (Мт. 15, 21–28; Мр. 7, 24–30)
• Зцілення двох сліпих (Мт. 9, 27–31)
• Зцілення біля купальні (Йо. 5, 1–9)
• Зцілення паралізованого (Мт. 9, 2–8; Мр. 2,1–12; Лк. 5,18–26)
• Оздоровлення прокажених (Лк. 17, 11–19)
(Якщо учні молодшого віку, то можна використати біблійні фраг-

менти з Біблії в переказі для дітей).

Уздоровлення сліпого у витсаїді
Ісус прийшов до невеличкого селища Витсаїди. До Нього привели 

сліпого, щоб Ісус торкнувся його й вилікував від сліпоти.
Ісус узяв сліпого за руку й вивів його із селища. Потім Він своєю сли-

ною помазав його очі, поклав на нього руки й запитав, чи бачить він тепер 
щось. Той подивився довкола й каже: «Бачу людей, що проходять, – вони 
схожі на дерева».

Тоді Ісус знову поклав руки йому на очі й звелів подивитися навкру-
ги. Цього разу чоловік остаточно прозрів і почав все бачити чітко.

Після цього Ісус відіслав його додому, звелівши нікому нічого не роз-
повідати.
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Оздоровлення дочки ханаанеянки
Згодом Ісус разом зі своїми учнями вирушив в околиці Тира й Сидо-

на. Коли вони йшли, одна жінка-ханаанеянка йшла слідом за ними й бла-
гала: «Змилуйся наді мною, Господи, Сину Давидів, – демон тяжко дочку 
мою мучить!»

Ісус же нічого їй на це не відповідав. Тоді учні почали благати Його, 
щоб Він відпустив її. Тоді Ісус, аби випробувати її віру, каже їй: «Я посла-
ний лише до заблудлих овечок ізраїлевих…»

Жінка підійшла до Нього, уклонилася та й сказала: «Господи, допо-
можи мені!» Натомість Ісус відповів: «Спочатку треба нагодувати дітей. 
Недобре відбирати хліб у дітей та кидати щенятам». Але жінка продовжу-
вала благати: «Так, Господи, однак і щенята доїдають крихти, що падають 
зі столу їхніх господарів!» Тоді Ісус промовив: «Велика віра твоя, жінко! 
Нехай виконається те, про що ти просиш!» І тієї ж миті її дочка одужала.

Зцілення двох сліпих
Якось за Ісусом пішло двоє сліпих. Вони йшли й кричали: «Поми-

луй нас, Ісусе, Сину Давидів!» Коли Ісус прийшов до своєї оселі, сліпі 
підійшли до Нього. Він запитав у них: «Чи ви вірите, що я можу це зро-
бити?» Вони, не вагаючись, відповіли: «Так, Господи!» Тоді Ісус торкнувся 
їхніх очей і вимовив: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою!» І вони 
стали видющими.

І хоч Ісус суворо заборонив їм про це будь-кому розповідати, вони 
все ж таки не втрималися й розголосили про Ісуса по всіх усюдах.

Зцілення біля купальні
В Єрусалимі, поблизу міської брами, що називалася Овечою, була 

купальня. Час від часу Ангел Господній спускався в неї й збурював воду. 
Хто перший після цього влазив у воду, зцілявся від своєї хвороби, яка б 
вона не була. Тому довкола купальні було дуже багато хворих, які чекали 
збурення води.

Одного разу, прибувши на свято до Єрусалима, Ісус зайшов до ку-
пальні й побачив чоловіка, який нездужав тридцять вісім років. Знаючи 
про це, Ісус підійшов до нього й сказав: «Чи хочеш бути здоровим?» Той 
відповів: «Пане, я не маю людини, яка б занесла мене до купальні, коли 
збурюється вода. А коли я приходжу, то переді мною вже хтось улазить 
першим». Тоді Ісус каже йому: «Устань, візьми постіль свою й ходи!» 
Тієї ж миті хворий одужав, узяв своє ложе й пішов без сторонньої до-
помоги.
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Зцілення паралізованого
Одного разу, коли Ісус навчав людей у Капернаумі, до Нього зібрало-

ся дуже багато народу. Дім, де навчав Ісус, був заповнений ущерть. У цей 
час четверо друзів принесли паралізованого, щоб Ісус зцілив його. Але 
народу виявилося так багато, що вони не могли внести ноші в дім.

Тоді вони піднялися на дах, розібрали його й через отвір спустили 
ноші із хворим до Ісуса. Ісус, побачивши велику віру, сказав паралізова-
ному: «Прощаються тобі твої гріхи!»

Учителі Закону, які там сиділи, подумали: «Що Він каже!? Адже це 
блюзнірство! Хто може прощати гріхи, крім Бога?»

А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Знайте, що Син Людський має 
владу прощати гріхи на землі!» І звернувся до паралізованого: «Підведи-
ся, візьми свою постіль і йди!»

Той відразу ж встав, узяв свою постіль та й пішов. Усі присутні диву-
валися й славили Бога.

Оздоровлення прокажених
Дорогою в Єрусалим Ісус наблизився до одного села. І ось, входячи 

до нього, Він побачив десятьох чоловіків, хворих на проказу. Усі вони не 
наважувалися підійти до Нього, а лише здалеку благали: «Ісусе Настав-
нику, змилуйся над нами!»

Побачивши їхню віру, Ісус сказав їм: «Ідіть і покажіться священи-
кам!» Коли ж вони йшли, то всі видужали від прокази… Лише один з них, 
самарянин, щасливий через своє одужання, повернувся, уголос прослав-
ляючи Бога. Він припав до ніг Ісусових, від щирого серця дякуючи Йому. 
Ісус промовив: «Чи не десять очистилися, – де ж інші дев’ять? Чому вони 
не повернулися віддати подяку Богові, але лише цей чужинець?»

Тоді Ісус сказав йому: «Підведися й іди: твоя віра спасла тебе».

Запитання для загального обговорення
• Як ви думаєте, Ісус зараз теж може зцілити хворого?
• Що, на вашу думку, для цього потрібно мати?

Підсумок
Ісус зараз теж зцілює недужих, дає сили витривати у хворобі. Щоб 

відбулося зцілення, людина повинна мати велику віру.
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Святий Йосиф де Вестер

Метод: альтернативний заголовок.

Необхідні матеріали: розповідь про святого Йосифа де Вестера (Емі 
Велборн. Для дітей про святих. – Івано-Франківськ: Апостол, 
2013. – с. 234–236); аркуші А4, А7, ручки, фломастери.

1. Прочитати розповідь про святого Йосифа де Вестера (1840–1889).
2. Розділити учасників на групи по 3-4 особи.
3. Дати кожній групі по аркушу паперу форматом А4 і ручку.
4. Учасники в групах обговорюють, що в розповіді є найважливіше.
5. Учасники в групах придумують заголовки-назви для цієї роз-

повіді.
6. Кожна група отримує по п’ять аркушів форматом А7.
7. Учасники в групах вибирають п’ять найкращих заголовків-назв 

цієї розповіді, виписують їх на окремі картки.

«Святий йосиф де вестер»
(уривок)
Любов – найпрекрасніша річ у світі чине так? Любов – щасливий 

вибір. Це також і ризик. Коли любимо, обираємо турботу. Коли люди, 
про яких турбуємося, страждають, ми страждаємо також.

Йосиф де Вестер вибрав любити людей, хворих на проказу. Сьогодні 
проказа, хвороба Гансена, виліковується. А в XIX столітті, коли жив Йо-
сиф, її вважали невиліковною. Якщо людині ставили цей діагноз, вона, 
без сумніву, мала померти протягом кількох років. Йосиф знав про це, 
але все одно вибрав любити прокажених.

Він народився в Бельгії. Хлопець прагнув здобути священство. І, за-
кінчивши навчання, став священиком – о. Деймієном11. Його обрали для 
особливої місії – їхати на Гаваї.

У ті часи Гаваї ще не були частиною Сполучених Штатів. Це була не-
залежна країна, що звалася Сендвічеві острови. Островами керував ко-
роль чи королева. Там жили численні іноземці, в тому числі католицькі 
священики і сестри, які провадили школи, допомагали бідним і хворим. 
Отець Деймієн перетнув Атлантичний океан, обігнув Південну Америку, 
тоді знову поплив Тихим океаном до Гаваїв. Він почув, що на одному з 
островів жили люди, хворі на проказу. Аби хвороба не поширювалася, 

11 За іншими варіантами перекладу відомий також як о. Даміан. – Прим. ред.
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король чи королева вибрали один із островів, куди силоміць відправля-
ли всіх хворих. Якщо в когось виявляли проказу, його садили на кора-
бель і відвозили на острів Молокаї. У хворих не було вибору. Лікарів там 
не було. Лише зрідка кораблі привозили їм провізію. Прокажені жили у 
страшних злиднях, без будь-чиєї допомоги.

Отець Деймієн почув про прокажених на Молокаях, і йому не зна-
добилося багато часу, аби прийняти рішення. Він поїде туди і допома-
гатиме їм. 

Проказа поширюється через дотик і повітря. Коли в людини проказа, 
її пальці, ніс просто зжирає хвороба. Це дуже болюча і жахлива недуга.

Отець усе це знав. Він розумів, що коли житиме з прокаженими, пом-
ре так само.

Але все одно він поїхав. Прокажені потребували допомоги. Вони по-
требували Божої любові, яка додала б їм сили у їхніх стражданнях і смер-
ті. Вони потребували жити в мирі, гідно, поки могли.

Коли отець приїхав на острів, то застав жахливу картину. Хворі жили 
в брудних халупах. У них не було свіжої води та здорової їжі. Звичайно, в 
них не було пов’язок на ранах. Вони не мали нічого іншого, аби відволік-
тися від своїх страждань, крім алкоголю.

Отець Деймієн взявся до роботи. Він був сильним чоловіком, спов-
неним енергії і звиклим до важкої праці. Сам почав будувати кращі по-
мешкання для прокажених. Він збудував каплицю, навчив хворих садити 
сади, щоб мати свіжу їжу. Отець настільки був зайнятий, що кілька пер-
ших тижнів не мав можливості збудувати собі помешкання, тож спав під 
широким гіллям великого дерева!

Через кілька місяців життя прокажених змінилося. Вони й далі хворі-
ли, і щодня отець Деймієн мав похорон, але трапилося щось дуже важли-
ве. Від самого початку він вирішив любити прокажених. Отець не боявся, 
як інші, бути близько біля них чи торкатися їх. Він їв разом із ними, това-
ришував. Через цю любов о. Деймієн навчив прокажених, що вони Божі 
діти. Він навчив їх, що вони мають гідність і можуть жити гідно. Отець 
Деймієн переконав уряд регулярно надсилати на острів кораблями їжу й 
усе необхідне.

І щодня він промивав рани, накладав пов’язки, бо не було ні лікарів, 
ні медсестер. Якщо пацієнтові необхідно було ампутувати якусь частину 
тіла, о. Деймієн робив і це.

Отож не дивно, що якось у неділю, пробувши на острові кілька років, 
отець розпочав проповідь по-новому. Він сказав повільно і чітко, аби ко-
жен зрозумів: «Ми, прокажені…»
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Отець Деймієн тепер був одним із них. Він захворів на проказу.
Він помер через чотири роки. Страждав, як і кожен прокажений, і 

тіло його було вкрите такими самими ранами. Але він працював до кінця 
свого життя. Коли отець вже не міг виходити із хатини, його друзі зби-
ралися під вікнами і тихо співали, втішаючи його так, як багато років він 
потішав їх.

Запитання для загального обговорення
• Святий Йосиф де Вестер допомагав іншим, хоч і знав, що втратить 

життя через це. Коли думаєш про допомогу іншим, ти зупиняєшся й об-
числюєш ціну, чи просто робиш крок уперед і допомагаєш?

Підсумок
Ісус любив і продовжував любити, хоча знав, що це принесе Його 

тілові страждання і біль. Отець Деймієн любив так само, вільно, не заду-
муючись.

Бог дбає про тебе

Метод: саморобка «Кошичок з конверта».

Необхідні матеріали: конверт (розмір конверту визначатиме розмір і 
форму кошичка), ножиці і фломастери.

1. Заклейте конверт і зігніть його по довжині.
2. Від лінії згину і до верху намалюйте ручки кошика і відріжте зайве.
3. Розгорніть конверт і акуратно роз’єднайте ручки кошика.
4. Прикрасьте виріб, як вам до вподоби, додавши простий напис, на-

приклад: «Швидше одужуй. Бог дбає про тебе».
5. У такий кошичок можна покласти цукерки, саморобні квітки і т. ін.

Молитва за недужих
Господи наш, Ісусе Христе! Коли Ти ще жив на землі, то до Тебе люди 

приносили своїх хворих, а часто й самі вони приходили до Тебе цілими 
громадами, і Ти немічних зводив на ноги, прокажених очищав, сліпим 
повертав зір, німим мову, а глухим слух, і всім тяжко недужим подавав 
здоров’я душі і тіла. Поглянь, Господи, у своєму милосерді і на цього хво-
рого раба Твого (ім’я) і, якщо така Твоя свята воля, поверни йому (їй) 
здоров’я.
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Прийшли провідати хвору

Метод: імпровізована сценка, незакінчене речення.

Необхідні матеріали: оповідання Василя Сухомлинського «Прийшли 
провідати хвору».

1. Поділити учасників на групи.
2. Кожна група отримує текст з оповіданням Сухомлинського.
3. Учасники у групах читають текст, розподіляють ролі і придумують 

закінчення оповідання.
4. Кожна група представляє сценку.

 «Прийшли провідати хвору». Оповідання
Марійка дуже довго хворіє. Лежить у ліжку, не може підвестися. Ін-

коли приходять до неї подруги.
Ось і сьогодні завітали до Марійки Оксана й Валя. Принесли дві 

книжки. Розповіли про події класу, а потім замовкли та й сидять. І Марій-
ка мовчить, якось ніяково стало їй.

У хвилину напруженого мовчання з-за хмари виглянуло сонце. В 
кімнаті стало світло. Оксана й Валя зраділи.

– Нарешті сонечко пригріє, – защебетала Оксана. – Як потепліє – в 
ліс підемо, до річки.

– Може, й покупаємось, – радісно мовить Валя.
– І квітів нарвемо, й у човні покатаємося, – продовжує своє веселе 

щебетання Оксана.
Марійка дивиться на них, мовчить, аж тут з її очей на подушку закра-

пали сльози. Оксана й Валя бачать, що Марійка плаче, й дивуються:
– Чому це ти плачеш, Марійко? Що в тебе болить? Може, тобі ще одну 

книжку принести? Ось ми підемо в крамницю й купимо цукерок…
– Не треба ні книжок, ні цукерок, – прошепотіла Марійка.
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Петро у в’язниці

Метод: розповідь.

Необхідні матеріали: біблійний текст Ді. 12.

Петрові було важко заснути. Його прикували до двох солдатів, аби 
мати подвійну впевненість у тому, що він не втече. Проте апостол заснув. 
Раптом вся камера залилася світлом. Ви бачили ангела? А там був ангел. 
Він штурхав Петра в бік, щоб розбудити, і сказав швиденько підводити-
ся. Петро підвівся, і кайдани поспадали з його зап’ястків.

Ангел сказав Петрові одягтися і взути сандалі. Той так і зробив. Тоді 
він сказав апостолові одягти плащ і йти за ним. Уявіть собі: Петро вихо-
див із в’язниці на очах у всієї сторожі, яка мала його охороняти! Найці-
кавіше те, що коли вони підійшли до воріт, ті самі відчинилися. Петро 
пройшов усю вулицю, й аж тоді зрозумів, що ангел вже його залишив. 
І це був не сон – це було насправді! Тепер він не сумнівався в існуванні 
ангелів. Ви вірите в ангелів?

Що ж тепер? Петро пішов до дому матері свого друга Марка. Її звали 
Марія. Коли він постукав у двері, відгукнулася служниця Рода. Почув-
ши голос Петра, вона так зраділа, що навіть забула відчинити двері. Вона 
побігла розповісти іншим, але всі подумали, що це їй почулося. Та в двері 
знову постукали, і коли відчинили, всі дуже здивувалися, побачивши 
Петра. У будинку були всі його друзі з церкви. Вони зібралися молитись 
та отримали відповідь па свою молитву.
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Твістер

Метод: гра.

Необхідні матеріали: гра «Твістер» (її можна придбати у більшості 
іграшкових магазинів).

Це гра для двох або трьох гравців одночасно. На підлогу розстеляє-
мо великий килимок, на якому зображені різні кольорові форми. Гравців 
просимо по черзі ставити ногу або руку, праву чи ліву на певний колір і 
форму. При цьому гравець не має права впасти. Перший, хто впав, про-
грає. Грайте за інструкцією.

Запитання для загального обговорення
• Чи вам доводилося бувати у складних ситуаціях – не у грі «Твістер», 

а в житті? 

Підсумок
Таке трапилось із Петром. Його арештували і кинули у в’язницю. 

Була саме Пасха, і йому довелося все свято просидіти в ув’язненні. Уся 
церква за нього молилася.

Молитви за решіткою

Метод: саморобка.

Необхідні матеріали: картон або цупкий папір форматом А4; папір 
форматом А4 чорного кольору; кілька смужок паперу розміром 
10-15х2 см; ножиці, лінійка, клей, олівець і фломастери.

1. Залишивши по контуру аркуша чорного паперу поля по 4 см, 
учні позначають місця для проміжків решітки шириною 3 см через 
кожних 1,5 см. 

2. Акуратно вирізають ці проміжки-«віконця». 
3. Приклеюють папір до картону тільки в тому місці, де поля, – так, 

щоб сама решітка залишилася не приклеєною. 
4. Пишуть на смужках паперу молитви і просувають смужки під 

решітку.
5. Виставити групову «в’язницю» можна на дошці або попід стіна-

ми кімнати. 
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Підсумок
Кримінальні злочинці нещасні подвійно: по-перше, бо скоїли лихе, а 

по-друге, бо відбувають покарання. Часом не самі вони до кінця у цьому 
винні: може, вони були погано виховані, може, їх ніхто ніколи не любив 
і вони не навчилися любові; може, ніхто не показав їм доброго прикладу. 
Тому, мабуть, відповідальними за злочин є не лише вони, хоч вини з них, 
зрозуміло, ніхто не знімає.

Їхнє життя – важке. Навіть якщо у сучасних в’язницях умови утри-
мання не такі вже й погані, то все ж в’язні позбавлені найважливішого – 
свободи і близькості інших людей. Птахи мають крила, дерева – коріння. 
Людина – істота, що мусить мати і крила, і коріння. В’язень – позбавле-
ний як крил, так і коріння.

Існують шефські товариства, мета яких – дати в’язням нагоду пере-
свідчитися в тому, що про них хтось пам’ятає, а також підтримати їх піс-
ля виходу на свободу. Часто рецидив стається тоді, коли людина, після 
кількох чи кільканадцятьох років ув’язнення не має куди повернутися і 
просто не вміє жити на свободі, не знає, що зі собою робити. А коли хтось 
нею цікавився, сподівався на неї, не забував привітати зі святами, – цей 
досвід може стати тим маленьким корінчиком, що триматиме її на землі. 
«…У в’язниці я був – і прийшли ви до мене» (Мт. 25, 36).
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інтерактивні вправи на тему:  
«Померлого похоронити»

Слова потіхи

Метод: розповідь, аналіз текстів.

Необхідні матеріали: аркуші з біблійними уривками Пс. 90, 1 Сол. 4, 
13–17; Йо. 5, 24–30; ручка.

Святий Амвросій Медіоланський сказав про померлого друга: «Я 
його люблю і тому супроводжую його сльозами та молитвами в землю 
живих. І не покину його, аж поки не запроваджу його туди, куди його 
заслуги взивають його, – до святої гори Божої, де є вічне життя».

Громада збирається біля домовини покійника, щоб дати йому най-
важливіше – молитву. Наші похоронні служби нагадують думки моли-
тов з триденного чування при плащаниці перед Великоднем. Похоронна 
Служба Божа дає вірним нагоду з’єднатися з воскреслим Господом. Наша 
традиція старається ототожнювати наш перехід від смерті в життя із пе-
реходом («Пасхою») Христа. Коли ми в Христі, кожна хвилина нашого 
життя, а зокрема найважливіший момент, хвилина смерті, відбуваються з 
постійною пам’яттю про життя і смерть Ісуса Христа. Наш чин похорону 
передбачає різні форми потіхи, наприклад: псалом 90, різні стихи псал-
ма 118, уривки з послань апостола Павла.

1. Поділити учасників на групи.
2. Кожна група отримує уривки тексту зі Святого Письма (Пс. 90; 

1 Сол. 4, 13–17; Йо. 5, 24–30).
3. Учасники у групах читають текст і підкреслюють слова потіхи.
4. Учасники представляють свої напрацювання.

Пс. 91 (90) Бог – вічне пристановище людей
1. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у Всесильного тіні 

пробуваєш,
2. скажи до Господа: «Моє прибіжище й моя твердиня, мій Боже, на 

котрого я покладаюсь».
3. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору.
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4. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила; щит і 
забороло – Його вірність.

5. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає,
6. ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні.
7. Нехай і тисяча упаде біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе, – 

до тебе не підійде.
8. Ти лиш очима споглянеш – і кару грішників побачиш.
9. Бо Господь – твоє прибіжище, Всевишній – твій захист.
10. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько 

намету твого.
11. Бо ангелам своїм Він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх 

твоїх дорогах.
12. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об ка-

мінь.
13. На гада й змія будеш наступати, розтопчеш лева і дракона.
14. Тому, що він явив свою любов до мене, я його врятую; я вивищу 

його, бо знає моє ім’я.
15. Візве до мене, і я озвусь до нього; я буду з ним у скруті, я визволю 

його і його прославлю.
16. Довгим віком його насичу, і явлю йому моє спасіння. 

1 Сол. 4, 13–17
Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, – щоб ви 

не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер 
і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми 
вам кажемо словом Господнім: Ми, що живемо, що залишимося до при-
ходу Господа, – не випередимо тих, що поснули. Бо сам Господь на даний 
знак, на голос архангела та при сурмі Божій, зійде з неба, і найперше вос-
креснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимось, 
будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря назустріч Господеві і 
так будемо з Господом завжди. 

йо. 5, 24–30
Істинно, істинно говорю вам: Хто слухає моє слово й у Того вірує, хто 

послав мене, – живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерти 
перейшов у життя. Істинно, істинно говорю вам: Надходить час, – ба, вже 
й тепер він, – коли померлі вчують Сина Божого голос, а вчувши – ожи-
вуть. Бо як Отець має життя у собі, так і Синові дав, щоб мав життя у 
собі. І владу йому дав суд чинити, він бо – Син Чоловічий. І не дивуйтеся 
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з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос Його вчують, і ви-
йдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя. А ті, що зло чинили, – 
воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу 
я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі 
Того, хто послав мене.

Похорон Ісуса Христа

Метод: саморобка.

Необхідні матеріали: зображення останньої чотирнадцятої стації 
хресної дороги «Ісуса Христа вкладають до гробу»; все для виго-
товлення печери, де було поховано Ісуса Христа.

1. Катехит демонструє учням зображення останньої стації хресної 
дороги «Ісуса Христа вкладають до гробу».

2. Зачитує слова з цієї стації: «Сумно просувався похоронний похід 
до гробу, витесаного у скелі, в якому ніхто ніколи не був похований. Тіло 
Ісуса принесли до гробу, обгорнули білим полотном. Те біле полотно ми 
називаємо плащаницею. Вхід до гробу привалили тяжким каменем. При 
вході поставили варту та запечатали гріб».

3. Учні виготовляють печеру, де було поховано Ісуса Христа (молод-
ші діти можуть намалювати малюнок).

Підсумок
Християнин, який у таїнстві хрещення сподобився божественно-

го життя, уже тут, на землі, живе життям вічним. Для віруючої людини 
смерть є наслідком гріха наших прародичів, але її раз і назавжди пере-
міг своєю смертю і воскресінням Ісус Христос, який «тим, що в гробах, 
життя дарував». Смерть для християнина не є глухим кутом, відходом 
у небуття чи кінцем існування людської особи. Смерть, як і життя, має 
сенс, який відкриваємо у світлі Христової Пасхи. Смерть – це перехід до 
нового життя, від землі до небес.

Молитва за померлих
Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: родичів і добродійників 

моїх, і всіх спочилих християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї благодаті 
й милосердя потребує. Прости всі гріхи їхні вільні й невільні і даруй їм 
Царство Небесне. Амінь.
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«в сумніві порадити»

Ісус і Никодим

Метод: аркуш зі щоденника.

Необхідні матеріали: 3-4 примірники біблійного тексту Йо. 3, 1–21, 
аркуші з питаннями до Никодима для кожної групи, ручки.

Серед людей, які були вражені чудесами Ісуса Христа і які увірували 
в Нього, був фарисей Никодим, один із юдейських начальників.

Він прийшов до Ісуса Христа вночі, потай від усіх, щоб не дізналися 
фарисеї й начальники юдейські, що ненавиділи Ісуса. 

Никодим хотів дізнатися, чи справді Ісус Христос – очікуваний 
Спаситель світу, і кого Він прийме у своє Царство, що потрібно зробити 
людині, щоб увійти в Його Царство. Він сказав учителеві: «Учителю, ми 
знаємо, що Ти Учитель, який прийшов від Бога; бо ніхто не може таких 
чудес творити, які Ти твориш, якби Бог не був з Ним».

1. Катехит ділить учасників на групи по 3-4 особи і дає кожній групі 
біблійний текст Йо. 3, 1–21 та аркуші з питаннями до Никодима.

2. Учасники у групах спочатку читають біблійний текст, потім від 
імені Никодима пишуть відповіді на запитання.

3. Групи по черзі представляють свої напрацювання, обговорення.

Зразки запитань:
1. Никодиме, коли ти завершив розмову з Ісусом, що у твоєму житті 

змінилося?
2. Чому ти вирішив піти до Ісуса таємно, боячись розголосу чи 

викриття?
3. Якщо ти вірив, що Ісус є правдою і спасінням, чому ти не пішов за 

Ним?
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йо. 3, 1–21
З фарисеїв один чоловік був, Никодим на ймення, зверхник серед 

юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі й каже до нього: «Равві, ми знаємо, що 
прийшов єси вчитилем від Бога: ніхто бо, з ким немає Бога, не спроможен 
такі чуда творити, що Ти їх твориш». Озвався де Ісус і мовив до нього: 
«Істинно, істинно кажу тобі: Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити 
йому Божого Царства». Никодим же Йому: «Як може чоловік уродитись, 
коли вже старий? Чи спроможен же він увійти знову в утробу матері своєї 
та й народитись?» Відрік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі: Коли хтось 
не вродиться з води та Духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Що 
народжується від тіла – тіло, а що народжується від Духа – дух. Не ди-
вуйся, що я сказав тобі: Треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди 
забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. 
Так бо і з кожним, хто народжується від Духа». Озвався Никодим і мо-
вив до Нього: «Як воно може статись?» Ісус же до нього у відповідь: «Ти 
вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі: Ми гово-
римо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили, – ви ж свідчення 
нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте, – як 
же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не ввійшов у небо, 
крім того, хто зійшов з неба: Син Чоловічий! Тож так, як Мойсей змія 
підняв у пустині, – так треба Синові Чоловічому бути піднесеним, щоб 
кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, 
що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не за-
гинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, 
лише ним – світ спасти. Хто вірує в Нього, не буде засуджений, хто ж не 
вірує, – той уже засуджений, бо не увірував в ім’я Єдинородного Сина 
Божого. А той суд такий: світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили 
темряву, ніж світло, – лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, не-
навидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявились діла його. А хто 
правду чинить – іде до світла, щоб виявилися діла його, сподіяні бо вони 
в Бозі». 
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інтерактивні вправи на тему:  
«невіжу навчити»

«Наступної неділі  
я буду в церкві» 

Метод: оповідання з обговоренням.

В одному селі жив чоловік. Йому не подобалися порядки, які запро-
вадив парох, і він сказав:

– Навіщо мені ходити до церкви? Я так само можу молитися серед 
полів, де природа мені служить церквою.

Одного зимового вечора парох відвідав збунтованого парафіяни-
на. Обидва сиділи перед домашнім вогнищем, розмовляючи про дрібні 
справи. Ніхто не порушував питання присутності в церкві. Згодом парох 
взяв щипці зі стояка біля каміна, витягнув розпечений вуглик і відкинув 
його.

Обидва чоловіки дивилися, як швидко згасав вуглик і як застиг, пе-
ретворившись на попелисто-сивий камінчик. Тим часом в каміні вуглики 
горіли яскравим полум’ям. Парох мовчав… Чоловік поволі обернувся до 
пароха і тихо промовив:

– Наступної неділі я буду в церкві.

Запитання для загального обговорення
• Як парох допоміг чоловікові пізнати свою помилку?
• Яку із десяти заповідей порушував чоловік?
• Якщо б чоловік не зрозумів свого вчинку, то що могло чекати його 

в подальшому житті? 
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Святий Іван Боско –  
друг молоді

Метод: розповідь.

Жив такий святий, що не лише оздоровлював недужих, а й будував 
церкви, писав книжки, прогулювався з молоддю, умів ходити по канаті й 
показувати фокуси, ремонтував черевики й виховував ремісників. Цей 
святий народився в убогій італійській родині селянина Боско й при хре-
щенні отримав ім’я Іван. Він обрав свій шлях служінню Господові, – шлях 
спасіння юних і самотніх душ, які через життєві обставини та негаразди 
блукали манівцями й не могли наблизитися до Бога.

Коли Іванові було два роки, помер батько – й вихованням сина зай-
малася мати, що була дуже побожною жінкою. У дев’ять років йому на-
снився дивний сон – начебто він бавився на луці з дітьми, які поводилися 
дуже непристойно й вигукували богохульства. Це настільки розсерди-
ло хлопчика, що він захотів ударити когось, аби припинити це. Але в ту 
мить з’явилася якась гарна пані у білому й зупинила його промовивши: 
«Не побоями, а любов’ю треба схиляти своїх друзів до доброго життя». 
Раптом діти перетворилися на диких звірят. «Ось – поле твоєї праці, тут 
лежить твоя справа. Будь покірним, добрим, терпеливим. Те, що зараз 
станеться з моїми звірятами, ти маєш зробити із тими дітьми», – сказа-
ла вона. І звірята перетворилися на ягнят, що гарно бавилися. Хлопчик 
прокинувся з відчуттям полегшення й утіхи. Саме тоді він вирішив стати 
священиком. Задля того в тринадцять років покинув домівку, щоби пра-
цювати й заробити собі на навчання. Спасення душ дітей було сенсом 
усього його життя. Іван Боско став опікуном сиріт та безпритульних ді-
тей, виховуючи їх справжніми християнами, став провідником молоді, 
навчаючи її жити з Богом.

Закінчивши богословські студії й прийнявши свячення, отець Іван 
Боско оселився у місті Турин і розпочав працювати в церкві св. Францис-
ка Асизького. Він почав відвідувати в’язницю, де перебували малолітні 
злочинці. Тоді вперше замислився над тим, що якби ці хлопці отримали 
релігійне виховання, то не скотилися б до такого життя. У той час Турин 
бурхливо розвивався – будувалися заводи, фабрики, нове житло. Місто 
було переповнене підлітками. Багато з них перебивалися крадіжками і 
рано чи пізно потрапляли до в’язниці. Він почав займатися з кількома 
хлопцями – дітьми з вулиці, які приходили до нього. Їм отець влаштову-
вав забави, лотереї, прогулянки, заняття у недільній та вечірній школах.
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Невдовзі юнаків стало так багато, що отець Боско вирішив відкри-
ти ораторій – установу для забави та виховання хлопців. Тут хлопці 
знайшли житло, опановували різні ремесла та, найважливіше, вчилися 
любити Бога. Прикладом такої єдності з Богом був вихованець отця Бос-
ко Домінік Савіо, якого в 1953 році проголосили святим.

Отець Іван Боско пожертвував своїм хлопцям все, що мав: скромний 
маєток, свій час, здоров’я, все своє життя. Для них заснував Салезіанське 
Згромадження, що складається зі священиків та братів, які бажають про-
довжувати його діло: бути вихователями та носіями Євангельської благо-
вісті для молоді, особливо найбіднішої.

Хлопці любили отця Боско, як батька. Для них він був не тільки свя-
щеником, а й другом. Часто міг дати дружню пораду чи дуже тактовно 
нагадати котромусь із вихованців, що йому вже час до сповіді. Одним із 
головних принципів отця Боско було те, що він ніколи не підвищував 
голосу, не застосовував фізичних покарань для своїх вихованців. Голо-
вною зброєю в його боротьбі з непослухом була довіра, любов та добре 
слово.

Запитання для загального обговорення
• Чому отець Іван Боско зберігав свій особливий сон у пам’яті про-

тягом усього життя?
• Який шлях служінню Господові він обрав?
• Як називалася установа для забави і виховання хлопців, яку засну-

вав отець?
• Чому хлопці любили і слухалися отця Боско?
• Як могло скластися життя тих бідних хлопців, якби отець Іван Бос-

ко ними не заопікувався б, не навернув на шлях спасіння?
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Слово на вушко

Метод: розповідь, творчість.

Необхідні матеріали: аркуші А4, А7, жовтий круг «сонця», фломас-
тери.

Божий Дух був на вустах Дона Боско, коли він роздавав поради. Він 
завжди давав доречні та дуже ефективні поради, навіть якщо деколи ці 
«ліки» були гіркими. Його поради називали «словом на вушко». Доки Дон 
Боско був у змозі, він брав участь в іграх молоді. Коли його можливості 
стали обмеженішими, він намагався просто проводити час поруч із юна-
ками, щоб краще познайомитися з ними та сказати кілька добрих слів у 
їхню адресу. В останні роки життя труднощі з пересуванням не давали 
йому змоги робити стільки багато, як раніше. Тож перш ніж увійти в свою 
кімнату, він зупинявся на балконі, який виходив на подвір’я, і дивився з 
любов’ю на молодь, яка вітала його радісними вигуками. З його уст завж-
ди зривалися якісь добрі слова, які всі уважно слухали та дякували за них 
дружніми оплесками.

Скільки ж він прошепотів в останні роки цих слів кожному відповід-
но до його потреб! Вихователь, який говорить лише щоб покарати, за-
вжди викликає недовіру в своїх вихованців. Від такої особи стараються 
триматися подалі, щойно її бачать. Молодь Ораторії, натомість, була в 
захопленні від «слів на вушко» Дона Боско. Читаємо в Святому Пись-
мі: «Золотий кульчик та прикраса з чистого золота – докір мудрого для 
уважного вуха» (Прип. 25, 12).

Зазвичай це виглядало так: поклавши руку на голову когось зі своїх 
вихованців та пригнувшись до його вуха, Дон Боско щось потайки гово-
рив йому, прикриваючись іншою рукою, щоб ніхто не чув. Це була спра-
ва кількох секунд. Але які наслідки! Досить було подивитися на зміни 
у виразі обличчя: дитина зненацька посміхалася або червоніла, ставала 
серйознішою або ж плакала, або ж, киваючи головою, погоджувалася чи 
ні із Доном Боско. Бували випадки, коли Дону Боско дитина одразу ж 
відповідала також на вушко чи, просто подякувавши, відбігала знову до 
гри або щоб піти в церкву. Деколи ставалося й так: почувши слова Дона 
Боско, молодь вже більше не відходила від нього, ніби роздумуючи над 
якоюсь блискучою ідеєю.

Інші наслідки ставали помітними пізніше: приступання до святих 
таїнств, більша уважність під час молитви, більша старанність у вико-
нанні обов’язків, ввічливість та доброта щодо друзів.
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Поради, які Дон Боско роздавав у своїй тихій кімнатці, стали б під-
ручником християнської мудрості, якби були зібрані та відтворені в їх 
природній простоті. Про це свідчать приклади, які збереглися, та те, як 
оцінювали поради святого очевидці. Той, хто чув поради Дона Боско, не 
вихваляв їх, але ревно зберігав їх лише для себе.

Один юнак після сповіді хотів розцілувати Дона Боско, але той стри-
мано сказав: «Не варто. Можеш поцілувати мені руку, як це прийнято». 
Згодом цей юнак казав: «Якби я раніше відкрив очі так, як відкрив мені їх 
Дон Боско, наскільки б щасливішим я був!»

Питання
• Які поради, «слова на вушко», ви могли дати б сучасним юнакам та 

дівчатам, для їхнього спасіння?

1. Катехит ділить учнів на групи.
2. Учасники груп на аркушах А4 пишуть якнайбільше порад для су-

часної молоді.
3. Вибирають п’ять, на їхню думку, найважливіших порад, записують 

їх на аркушах А7 – кожну пораду окремо.
4. Потім ці маленькі картки викладають на підлогу, формуючи про-

мені навколо «сонечка».
5. На закінчення учні, пройшовши довкола «сонечка», знайомляться 

із порадами. 

Підсумок
Коли ми бачимо, що наш ближній робить поганий вчинок, наше за-

вдання – застерегти його перед негативними наслідками: «А коли брат 
твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч-на-віч. Коли послу-
хає тебе, ти придбав брата твого» (Мт. 18, 15).
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інтерактивні вправи на тему:  
«грішника навернути»

Загублена овечка

Метод: інсценування біблійної історії.

Необхідні матеріали: біблійне оповідання.

1. Поділіть дітей на групи чи команди. 
2. Назвіть кожній групі слово, після якого вони повинні виконати 

певну дію або звук. 
3. Розкажіть історію.
4. Коли діти почують своє слово, то виконують «свою» дію чи звук.

Варіанти слів:
• Овечка – сказати «бе-е-е».
• Пастух – підвестися, прикласти долоню понад очі, озирнутися.
• Загублена – підвестися, нахилитись аж до колін і подивитися поміж 

ними назад.
• Гірський схил – підвестись і з’єднати кінчики пальців над головою.

Пастух мав сто овець. Щодня він водив своїх овець на гірський схил 
пастися. Щовечора пастух рахував їх, коли вони сходили з гірського схи-
лу і йшли в кошару. Він був радий, що жодна не загубилась. Одного дня, 
коли вони повертались із гірського схилу, пастух знову рахував овечок 
і виявив, що однієї немає. «О ні! Я загубив овечку на гірському схилі!» – 
вигукнув пастух. Він переконався, що інші вівці не загубляться, бо вони 
в безпеці у загоні, і пішов шукати свою загублену вівцю.

Пастух вибрався вверх по гірському схилу шукати свою загублену 
вівцю. Пастух шукав свою загублену вівцю по всьому схилу: серед ку-
щів, за деревами, між камінням. Нарешті пастух знайшов свою загублену 
вівцю на краю гірського схилу. Пастух взяв свою загублену вівцю на 
руки і поніс її вниз по гірському схилу додому, до інших овець, які були в 
кошарі. Тоді пастух запросив своїх друзів до себе, щоб відсвяткувати, бо 
він був такий щасливий, що його овечка, яка була загублена на гірсько-
му схилі, тепер знайшлась.
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Підсумок
Пастух, шукає вівцю не тільки тому, що вона цінна для Нього, а й 

тому, що вона безсила допомогти собі сама і не зможе самостійно повер-
нутися додому.

Відлучення овечки від отари є символічним. Ісус говорить, що лю-
дям, які відійшли від Бога, так само важко повернутися назад. 

Господь сам іде шукати таку людину, бере її ніби на руки, пригортає. 
Така любов має силу зцілення. 

Ісус іде до загублених овець, щоб принести їх до Господаря, до Бога-
Отця. 

Знайти загублену вівцю

Метод: пошук овечки.

Необхідні матеріали: сто смужок шерсті однакової довжини (при-
близно 10 см), іграшкова овечка.

1. Нарізані сто смужок шерсті потрібно порозкладати по кімнаті 
(якщо гарна погода і є відповідна територія, то можна грати гру надворі) 
так, щоб дев’яносто дев’ять легко можна було знайти. Одну ж смужку 
слід добре заховати в якесь незвичне місце.

2. Діти повинні знайти всі сто ниток (останню – з підказками).
Для молодших дітей взяти менше смужок шерсті і розкласти їх так, 

щоб діти могли легко знайти. 
Альтернатива: діти по черзі можуть ховати й шукати маленьку 

іграшкову овечку.

Запитання для загального обговорення
• Ви останнім часом нічого не губили? Як довго ви це шукали? 
• Як довго ви шукатимете такі предмети, перш ніж здастеся: п’ятдесят 

копійок; двадцять гривень; улюблену сережку; спортивну форму на фіз-
культуру в школу; улюбленого котика?

Підсумок
У біблійні часи вівці були для людей великою цінністю. Ісус вико-

ристав цю історію, щоб люди зрозуміли, наскільки вони цінні для Бога.
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Спасіння прийшло  
до митника Закхея

Метод: розповідь з обговоренням.

Необхідні матеріали: біблійний текст Лк. 19, 1–10.

Одного разу Ісус прийшов у Єрихон. Там жив чоловік на ім’я Закхей. 
Він був старшим над митниками й досить багатим. Закхей дуже хотів по-
бачити Ісуса, але ніяк не міг, оскільки був малим на зріст. І ось він вирі-
шив будь-що здійснити своє бажання. Він виліз на фігове дерево там, де 
мав проходити Господь. Невдовзі Ісус підійшов до того дерева. Звівши очі 
догори, Ісус поглянув на збентеженого Закхея, та й каже йому: «Закхею, 
негайно злізай, бо сьогодні мені потрібно бути в твоїм домі!»

Не тямлячи себе від радості, Закхей хутко спустився й прийняв Ісуса 
у своєму домі. Народ почав обурюватися, що Ісус пішов у дім до митника. 
Митників усі зневажали, бо вони збирали податки для кесаря. Митники 
нерідко кривдили людей, забираючи останнє задля власного збагачення.

Аж раптом Закхей устав та й оголосив: «Господи, половину маєтку 
свого я роздам убогим, а коли кого скривдив чим, – поверну вчетверо».

Ісус же сказав: «Сьогодні до цього дому завітало спасіння, бо й він син 
Авраама. Син Людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло!»

Запитання для загального обговорення
• Чому, на вашу думку, митник Закхей так бажав зустрічі з Ісусом?
• Чому Ісус Христос зайшов до митника на гостину?
• Як ви розумієте слова: «Син Людський прийшов, щоб знайти та 

спасти те, що загинуло!»
• Яку істину зрозуміли ви, послухавши цю біблійну історію?

Грішника навернути

Метод: розповідь з обговоренням.

Одного разу Яринка прийшла від подруги Олі задумана і збентежена. 
– Ти чого? – спитав у неї її брат Максим. 
– Знаєш, я була в Олі, і вона пригостила мене цукерками. 
– Оце біда! – розреготався Максим.
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– Ні, ти не зрозумів! Вона ті цукерки взяла з шафи у маминій кімнаті. 
Взяла потайки, без дозволу.

– Хіба вона не знає, що так робити не можна?
– Ну, Оля сказала, що мама ніколи їй не казала: не бери без дозволу 

цукерки. Виходить, можна.
– Але ж брати чуже без дозволу таки неможна! Оля обманює маму, 

потайки їсть цукерки. Думаю, що треба розповісти про це її мамі,– сказав 
Максим.

– Та ти що! – вигукнула Яринка. – Це ж Олин секрет! Я не можу її 
зрадити.

– А давай порадимося із сестрою Софією, – запропонував Максим.
Діти жили поблизу жіночого монастиря. Коли Яринка і Максим 

були ще маленькими, вони разом із батьками відвідували там свою доб-
ру знайому – сестру Софію. Коли діти підросли, вони вже ходили до мо-
настиря самі. Сестра завжди допомагала їм у всіх труднощах. Вона знала 
відповіді майже на всі запитання. Отож, Яринка і Максим прибігли до 
сестри Софії і розповіли їй всю цю історію з цукерками.

– Ти правий, Максиме, Оля обманює маму. Але вона робить це, бо не 
знає, що так чинити не можна, що це гріх. Оля не розуміє, що ображає не 
лише маму, а й Ісуса, – промовила сестра.

– Слухай, Ярино, чого ти з Олею дружиш? Вона ж грішниця! – сказав 
Максим, бо дуже хотів, аби сестра Софія його похвалила.

Але не так сталося, як гадалося.
– Що ти таке кажеш, Максиме! – вигукнула сестра Софія. – Христос 

нас вчить, що не можна засуджувати вчинки інших, а слід думати про те, 
чи ми самі щось робимо неправильно. А щодо Олі, то я думаю, що Яринці 
час чинити діла милосердя. Аби наша життєва дорога була безпечна і в 
подібних випадках, Церква дає нам чіткий дороговказ: пояснити грішни-
кові, чому те, що він робить, є недобре, і навчити його тому, чого він іще 
не знає. Це і є діло милосердя. Справжні друзі, Яринко, завжди милосер-
дні одне до одного.

Наступного дня Яринка знову прийшла до сестри Софії.
– Сестро, ви дали нам дуже добру пораду! Я все розповіла Олі, а 

Оля – мамі. Олина мама сказала, що я для Олі – справжня подруга, бо не 
пішла й не розповіла все дорослим, аби Олю покарали, а пояснила їй те, 
чого вона не знала. Тепер Оля розуміє, які вчинки добрі, а які злі! Я також 
уже краще це розумію.
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інтерактивні вправи на тему:  
«Сумного потішити»

Розрада 
Бруно Ферреро

Метод: оповідання. 

Одна дівчинка повернулася від сусідки, в якої щойно померла донька. 
«Чому ти ходила до пані Олі?» – питає батько. – «Щоб її розрадити», – від-
повіла дівчинка. – «А як ти, така мала, могла її розрадити?» – «Я обняла її, 
вона взяла мене на коліна, і я… плакала з нею». 

Запитання для загального обговорення
• Чи вам доводилося когось потішати?
• Як ви потішали сумного, які слова йому говорили?

Підсумок
Якщо хтось страждає, плач разом із ним. Якщо хтось радіє, радій ра-

зом із ним. Любов – дивиться й бачить, чує і вислуховує.

Вірш
Той, хто добре серце має,
Завжди іншим співчуває.
Допоможе і розрадить,
і зіпсоване поладить.
Той серце добре має, 
Всім в потребі помагає.
Прислухайся, друже, й ти, 
І в житті так теж чини.

Галина Добош
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Про тебе  
турбується Господь

Метод: саморобка, виготовлення листівки.

Необхідні матеріали: папір А5, конверт відповідного розміру, малю-
нок, вирізаний зі старої листівки чи журналу, ножиці, клей і фло-
мастери.

1. Складіть папір навпіл.
2. Визначте, для кого робитимете листівку, – можливо, серед ваших 

знайомих є хтось, хто сумує або має якісь проблеми, і саме його ви хотіли 
би підбадьорити словами, що він не байдужий для Бога.

3. Знайдіть малюнок (або самі намалюйте), виріжте його і приклейте 
до лицевої частини листівки.

4. Всередині листівки напишіть слова з Біблії: «Добрий Господь, 
пристановище Він у день утиску, і знає Він тих, хто на Нього надіється» 
(Наум 1, 7).
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інтерактивні вправи на тему:  
«Образу з серця прощати»

Йосиф і його брати

Метод: саморобка типу «ляльки-матрьошки» і розповідь.

Необхідні матеріали: біблійний текст Буття 29, 31 – 30, 24; 35, 23–
26; білий папір для виготовлення заготовок (заготовки можна 
підготувати заздалегідь – див. п. 1–2); лінійка, циркуль, ножиці, 
скотч або клей, фломастери.

1. На аркушах паперу намалюйте 12 заготовок для конуса – майбут-
ньої ляльки – а це третина круга; кожна наступна заготовка при цьому 
має бути трохи більшою за попередню. (Кола можуть бути радіусом 5 см, 
5,3 см, 5,6 см, 6 см, 6,3 см, 6,6 см, 7 см, 7,3 см, 7,6 см, 8 см, 8, см, 8,6 см).

2. На кожній заготовці конуса намалюйте прості контури людини: 
голову в кутовій ділянці, руки, смугастий одяг; і внизу по центру пря-
мокутник, де потім напишете ім’я кожного з братів. (По краях заготовок 
залиште місце для склеювання конусів).

3. Напишіть імена братів ще до того, як почнете вирізати заготовки, 
щоб їх було легше розрізнити. Найбільший конус – це Рувим, потім – Си-
меон, Леві, Юда, Дан, Нафталим, Гад, Ашер, Іссахар, Завулон, Йосиф і, 
нарешті, Веніамин, найменший. 

4. Виріжте заготовки і розмалюйте їх різними кольорами. Одяг Йоси-
фа зробіть найяскравішим. Згорніть кожну заготовку в конус і склейте.

Діти можуть працювати в групах перед тим, як ви почнете розпові-
дати історію, щоб зробити набір із 12 фігурок братів. Потім вони можуть 
зробити ще один набір.

Фігурки можна використовувати під час слухання історії. Потім їх 
можна скласти одна в одну, як матрьошки, і зберегти до наступного епі-
зоду розповіді про Йосифа.
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Тягар

Метод: гра «Тягар».
Мета: допомогти дітям зрозуміти, що важко підтримувати добрі 

стосунки з людьми, якщо ви несете тягар почуття злоби, ненависті й не-
спокою.

Необхідні матеріали: футбольний м’яч для кожної команди, кілька 
коробок з-під взуття (або щось схоже) з написаними на них сло-
вами «сум», «невдоволення», «злість», «неспокій», «роздрату-
вання», «ворожість», «гнів», «шаленство», «тривога». 

1. Катехит обговорює значення слів, які написані на коробках.
2. Ділить дітей на три чи більше команд. 
3. Двоє людей з команди повинні обережно пасувати м’яч один од-

ному, легко копаючи його ногою, або, якщо ви хочете ускладнити гру, ки-
дати і ловити. (Якщо у вас немає досить місця, то гравці можуть стояти 
один від одного на відстані лише кількох метрів, а команди – грати по 
черзі).

4. Інші члени команди дають по одній коробці гравцю, який зараз 
пасуватиме м’яч. Він повинен намагатися втримати всі коробки, які йому 
подають, і водночас відбити м’яч. Треба успішно передати м’яч п’ять 
разів, перш ніж взяти наступну коробку.

5. Що більше коробок, то важче відбивати м’яч, аби коробки не пада-
ли. Переможцем стає той, хто зможе втримати найбільше коробок.

Запитання для загального обговорення
• Чи важко було вам пасувати м’яч, тримаючи коробки. Чому було 

важко?

Підсумок
Якщо ми тримаємо у собі якісь із цих негативних відчуттів, з якої 

б то не було причини, то дуже важко підтримувати хороші стосунки з 
іншими людьми.

Люди знатимуть, що з нами важко спілкуватись, і ми матимемо про-
блеми зі справжньою дружбою. Ми повинні позбутися цих відчуттів.

Прощення – це частина цього процесу. Йосиф простив своїм братам. 
Отже, вони змогли стати друзями.
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інтерактивна вправа на тему:  
«кривду терпеливо зносити»

Життя блаженної Олімпії Біди

Метод: карта думок.

Необхідні матеріали: текст про життя блаженної Олімпії Біди, аркуш 
А3, ручки, фломастери – для кожної групи.

1. Катехит ділить учасників на групи і дає кожній текст про блаженну 
Олімпію Біду, аркуш А3, ручки, фломастери.

2. Учні у групах читають і аналізують події з життя блаженної.
3. Учасники малюють ці події на аркуші А3 так, щоб посередині було 

ім’я або зображення блаженної Олімпії, а довкола – різні події з її життя.
4. Групи по черзі представляють свої напрацювання.

Ми Христові, а Христос наш. За віру, за справу Божу ми терпимо, а 
що може бути краще за це… Ідім сміло Його слідами. І не тоді, коли нам 
добре, але тоді, коли гірко, скажімо: Богу слава за все. (Із листа блаженної 
Олімпії (Ольги) Біди)

Ці рядки сестра Олімпія писала із сибірського заслання, де вона опи-
нилася разом із іншими монахинями. Чи ж думала колись юна Ольга, 
дівчина зі звичайної галицької родини, вступаючи до монашого згромад-
ження св. Йосифа, що їй доведеться зазнати гонінь і переслідувань за віру 
Христову? Не знаємо цього, але, попри юний вік, намір Ольги посвятити 
своє життя Богові був твердим і осмисленим. Основною рисою монашої 
спільноти сестер йосифіток була праця з дітьми, і з перших днів свого пе-
ребування в монастирі сестра Олімпія присвячує себе цій праці. Після шес-
ти років ревного служіння стає настоятелькою чернечого дому у містечку 
Хирів, що на Львівщині. Сестри йосифітки були серцем цього галицького 
містечка, до них горнулися діти і молодь, яких вони катехизували, а також 
старші, яким завжди давали пораду в різних родинних обставинах.

Як настоятелька, с. Олімпія навчала покладатися на волю Бога, дору-
чаючи Йому у важкий час своє життя. У своїх спогадах сестри згадують, 
що сестра Олімпія була дуже добра, приємна на вигляд і дуже жертвенна, 
завжди трохи усміхнена, скромна, тиха. Вона ніколи не вступала в жодні 
суперечки.
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Втім, для каральних радянських органів лагідні й безборонні сестри 
стають мішенню для знущань. Енкаведисти стежать за черницями, наві-
дуються до їхнього монастиря, вимагають від сестер, аби ті відреклися 
від Бога, насміхаються над ними. Попри арешт пароха села, сестри зали-
шаються вірними Христові і своєму покликанню: продовжують катехи-
зувати, збирають людей на спільну молитву.

«З яким Богом ми починали жити, з тим будемо вмирати», – так від-
повіли сестри на вимогу зняти монаший габіт і зректися віри. Такої непо-
кори радянська влада не терпіла. Під час богослуження на цвинтарі сес-
тер арештовують і везуть до Бориславської в’язниці, де вони проводять 
шість тижнів у нестерпних умовах. Після цього – вирок: довічне заслання 
в Сибір.

Монахинь везли до місця заслання в холодних, непристосованих ва-
гонах. У вагони засуджених людей розподіляли за алфавітом, по прізви-
щах. Сестра Олімпія і тут чинить, як добра мати: спочатку клопочеться, 
щоб не вивозили на Сибір хвору на туберкульоз сестру Лаврентію, а коли 
недужа відмовляється покинути настоятельку, наполягає, щоб сестру 
Лаврентію, а також ще одну хвору співсестру Глікерію помістили з нею 
в один вагон. Так мати-настоятелька прагне опікуватися хворими сест-
рами, підтримувати їх у їхньому терпінні й далі плекати дух спільноти. 
Довгих два тижні сестри їдуть у Томську область, а вже звідти їх відправ-
ляють у спецпоселення.

Праця на засланні була важкою і виснажливою. Нікого не цікавив 
стан здоров’я кволих і виснажених сестер, їм доводилося виконувати 
тяжку фізичну роботу. Окрім того, вони мусили самі собі шукати житло. 
Ніхто не хотів приймати засуджених з України. Нарешті одна сім’я по-
годилася взяти до себе на проживання сестер, але з умовою, що ті жити-
муть в одній кімнаті з хворим, паралізованим чоловіком. Той нещасний і 
вдень, і вночі лихословив та проклинав свою долю. Сестри дуже страж-
дали від цього, адже приходили з роботи вкрай стомлені і дуже прагнули 
тиші для відпочинку та молитви! Натомість були змушені слухати сто-
гони та матюки. Тоді сестра Олімпія запропонувала сестрам молитися і 
жертвувати свої терпіння за навернення цього чоловіка. За якийсь час 
хворий почав змінюватися, став спокійніше й терпеливіше зносити свої 
страждання.

На чужині сестра Олімпія намагалася підтримувати дух монашої 
спільноти. Черниці часто молилися вечірню та утреню, утішали в терпін-
нях інших. Їхнє життя було свідченням терпеливості, смирення, служін-
ня ближнім і великої довіри до Бога.
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23 січня 1952 року, у віці 49 років сестра Олімпія, знесилена важки-
ми терпіннями та хворобою, відійшла до Бога, якому служила в убозтві, 
чистоті та послусі до смерті й у якому черпала сили на своєму хресному 
сибірському шляху.

27 червня 2001 року у Львові під час Божественної Літургії за участю 
папи Івана Павла II відбулася беатифікація сестри Олімпії Біди. Серед 
27 блаженних УГКЦ, проголошених у той день, була також і сестра Лав-
рентія Гарасимів.

У 2005 році мощі блаженних сестер перевезли із Сибіру до Львова. 
Сьогодні до каплички блаженних Олімпії та Лаврентії при монастирі 
св. Йосифа приходять багато людей, аби помолитися за своє фізичне й 
духовне зцілення.

Як пшеничне зерно, падаючи в землю, вмирає, щоб дати життя ряс-
ному колоссю, так і ви пожертвували своїм життям, щоб Божа нива 
родила і приносила новий і щедрий врожай. (…) Будучи іконою Євангелія 
блаженств, ви стали знаком надії для наших і прийдешніх часів, засяяли 
силою віри і Христової благодаті і виявилися насінням нових християн. 
(Із молебня до блаженних новомучеників УГКЦ)

Пісня «люблю тебе»
Люблю Тебе, люблю всім серцем, Боже,
Як людське серце полюбити може.
Мені Ти світ і ціль життя дороги.
І світ, і ціль, без них життя убоге.

Коли заплачу – Ти мене потішиш, 
Коли упаду – з поміччю поспішиш.
Навчи мене в недолі сльози втерти,
Навчи мене в любові жити й вмерти.

Навчи мене, як зберегти побожність,
А в рухах – чемність, в мові – осторожність.
Слівцем найменшим, думкою одною
Не провинитися перед Тобою.

І ворога приймати все прихильно,
Навчи трудитись терпеливо й пильно.
Навчи людей судити обережно,
Прощати всім, як Ти прощав безмежно.
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інтерактивні вправи на тему:  
«За живих і померлих молитися»

Молитва папи Франциска  
на п’яти пальцях 

Метод: простий спосіб навчити дітей розмовляти з Богом.

як молитися на п’яти пальцях
1. Великий палець – найближчий до нас. Отож почнімо молитися за 

тих, хто для нас найдорожчий. Це люди, яких дуже легко згадати, – наші 
родичі та друзі. Моліться за своїх батьків, дідусів та бабусь, сестер та 
братів – рідних і двоюрідних, тіток, дядьків, найближчих друзів.

2. Наступний палець – вказівний. Моліться за тих, хто вас навчає: 
вчителів, священиків, катехитів, тренерів. Вони потребують підтримки та 
мудрості, щоб спрямовувати інших. Завжди пам’ятайте про них у своїх 
молитвах.

3. Середній палець – найвищий. Він нагадує нам про керівників та 
лідерів, тих, які при владі. Вони потребують Божого проводу і наших щи-
рих молитов.

4. Безіменний – це найслабший палець руки. Він повинен нагадувати 
нам про молитву за бідних, хворих, тих, які мають проблеми чи життєві 
труднощі. Наші за них прохання до Господа можуть стати для найслаб-
ших справжнім чудом – духовним чи матеріальним.

5. І, врешті, мізинець. Наш найменший палець повинен нагадувати 
нам про молитву за себе. Ісус навчав нас бути покірними, тому просимо 
за себе насамкінець. Піднесіть у цій молитві з великою довірою до Бога 
всі свої потреби.

Великий палець: за родину та друзів.
Вказівний палець: за вчителів.
Середній палець: за лідерів.
Безіменний: за бідних і хворих.
Мізинець: за себе.
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Молитва 

Метод: плакатні пазли.

Необхідні матеріали: 4 великих елементи пазла, вирізані з цупкого 
паперу (на кожному написане речення про молитву), олівці, фло-
мастери.

Речення про молитву:
• Молитва – це духовна пожива кожної людини. 
• Молитва – наша дорога до Бога. 
• У молитві шукаємо Бога і знаходимо, бо «кожний, хто просить одер-

жує, хто шукає, находить, хто стукає, тому відчинять» (Мт. 7, 8). 
• Молитва – це наша поміч, наше світло і добро.

1. Розділити учасників на групи.
2. Учасники кожної групи отримують один елемент пазла із речен-

ням про молитву.
3. Вони повинні символічно зобразити на своєму пазлі це речення. 
4. Кінцевим завданням є скласти всі пазли з малюнками.

Запитання для загального обговорення
• Що для вас означає молитва?
• Які ви знаєте молитви? Хто вас навчив молитися? 
• За кого ви молитеся?

Рука молитви

Метод: саморобка.

Необхідні матеріали: біблійний текст Мт. 6, 5–15, папір А4, ножиці, 
олівець і фломастери.

1. Складіть папір навпіл по ширині. 
2. Покладіть на нього свою руку так, щоб пальці були притиснуті 

один до одного, а мізинець був відразу біля згину.
3. Олівцем обведіть руку.
4. Виріжте руку по контуру, тримаючи папір зігнутим удвоє – так, 

щоб згин залишився нерозрізаним. 
5. На утворених «долонях» напишіть молитву «Отче наш».
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Молитва за сім’ю

Метод: творче завдання (ця вправа підходить для молодших ді-
тей).

Необхідні матеріали: аркуш паперу або картону, вирізаний у формі 
будиночка – для кожної дитини; воскові олівці або фломастери.

1. Кожна дитина отримує будиночок із паперу.
2. Діти домальовують вікна і двері у своєму будиночку.
3. Потім вони малюють членів своєї сім’ї, які виглядають у вікна.
4. На даху записують речення: «Господи Ісусе Христе, благослови 

мою сім’ю».
5. За бажанням можна розмалювати будиночок.

Молитовник

Метод: творче завдання.

Необхідні матеріали:  
блокнотик, тексти різних молитов, ручка, олівці.

Катехит заздалегідь просить учнів принести чисті блокноти. Пропо-
нує у блокнотах записати різні пропоновані ним молитви. Учні перепису-
ють молитви у блокнот. Учні можуть оформити блокнот, розмальовуючи 
його, вони можуть намалювати людину, за яку хочуть молитися.

Молитви за вчителів
Господи Ісусе, Ти дав нам вчителів, аби вони навчали нас добре жити. 

Прошу Тебе за них – нехай будуть вони людьми мудрими і мають велике 
серце. Нехай знаходять для нас час і розуміють нас. Амінь.

Прошу Тебе, предобрий Ісусе, подай ласки для моїх вчителів. По-
легши їхні труди і працю, допоможи мені добре вважати на їхню науку 
і дослухатися до їхніх добрих порад. Нехай праця моїх учителів щораз 
більше просвічує мій розум і ублагороднює моє серце. А їм подай радість 
з мого поступу й доброї поведінки; добре здоров’я і добре життя, щоб 
своєю працею принесли багато добра для українських дітей, а відтак по-
дай їм вічну радість з Тобою. Амінь.







21�Тема: «За живих і померлих молитися» 

Молитва за друга
Любий Ісусе, мій Друже! Сьогодні я хочу молитися за мого сердеч-

ного друга (подругу). Прошу Тебе, не забувай про нього (неї). Допома-
гай йому (їй) своєю благодаттю і уділи те, чого він (вона) найбільше 
потребує.

Молитва за батьків
Дякую Тобі, Господи, за моїх найдорожчих батьків. Дякую за те, що 

вони дали мені життя і що так багато трудяться для мене. Прошу Тебе, 
пам’ятай про них завжди і ніколи їх не покидай. Подай їм здоров’я і бага-
то сил, щоб вони виростили мене доброю людиною.

Молитва за братиків, сестричок
Вседобрий Господи! Ти знаєш, як я люблю своїх братиків і сестри-

чок (свого брата, свою сестричку). Допоможи мені завжди зважати на 
їхні (його, її) потреби; завжди обдаровувати їх (його, її) щирим усміхом 
і ділитися з ними (ним, нею) іграшками та необхідними речами. Прошу 
Тебе, Господи, подай нам любов, злагоду і мир, щоб ми вчилися розуміти 
і вибачати. Амінь.

Молитва за дідусів і бабусь
Господи, прошу Тебе, винагороди великі труди моїх бабусі та дідуся. 

Допоможи мені, щоб я їх любив (любила), шанував (шанувала) і завжди 
допомагав (допомагала). Подай їм здоров’я і різні дари, які вони потре-
бують для спасення. Нехай вони завжди будуть одним серцем і однією 
душею. Будь для них найбільшою нагородою в цьому житті та в майбут-
ньому. Амінь.

Молитва за хворих
Господи, потіхо терплячих! Прошу Тебе, поверни здоров’я тим, хто нині 

хворіє. Подай їм терпеливість під час хвороби. Будь із ними, Всемилостивий 
Боже, в ці важкі хвилини і покажи їм, як сильно Ти їх любиш. Амінь.

Молитва за бідних і потребуючих
Господи Ісусе! Коли Ти ходив по землі, то зустрічав бідних та по-

требуючих і допомагав їм. Сьогодні в наших містах і селах також є люди, 
які не мають грошей на хліб. Дай їм, Боже, роботу і допоможи витривати 
у важкі хвилини. Нехай у світі не буде голоду. Господи, допоможи всім 
потребуючим. Амінь.
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Молитва за померлих
Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: родичів і добродійників 

моїх, і всіх спочилих християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї благодаті 
й милосердя потребує, прости всі гріхи їхні вільні й невільні і даруй їм 
Царство Небесне. Амінь.

Молитва за Україну
Боже наш, Отче і Господи всього людства. Прошу Тебе сьогодні про 

опіку над моєю Батьківщиною і над тими, хто нею керує. Дай їм Твою 
мудрість, аби вони добре дбали про потреби всіх людей. Амінь.

Саморобка  
«Телевізор діл милосердя» 

Мар’яна Чернецька,  
катехит Івано-Франківської архиєпархії

Гра для дітей середнього шкільного віку

1. Вирізати деталі телевізора (макет телевізора і телевізійні стрічки).
2. Всі частини телевізійної стрічки склеїти разом.
3. На бічних стінках телевізора прорізати отвори для стрічки. Отво-

ри можна проклеїти  зсередини скотчем для міцності.
4. Вкласти стрічку в отвори телевізора.
5. Склеїти макет телевізора.
6. Прикріпити старі олівці до кінців телевізійної стрічки і закрутити 

стрічку з двох боків.



21�21�



21�



21�



220

Гра «Продовжи логічний ряд»
Мар’яна Чернецька, катехит Івано-Франківської архиєпархії

Гра для дошкільнят  
і дітей молодшого шкільного віку

Мета. Розвиток логічного мислення, уваги, уяви та дрібної моторики.
1. Рухаючись від стрілки малювати символи діл милосердя в строгій 

послідовності.
Наприклад: таблетка, сніжинка, знак оклику, бутерброд, таблетка, 

сніжинка, знак оклику, бутерброд і т. д.
2. Розмалювати символи.
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дідУСевА рУкАвичкА
cтара казка на новий лад

казка на п’ять дій

дійОві ОСОБи 

П о д о р о ж н і й
Л и с и ч к а , адміністратор готелю «Дідусева рукавичка»
З а є ц ь , майстер спорту з джиу‐джитсу
Ж а б а
М и ш к а 
В о в к
К а б а н
Д і д у с ь
Б а б а

дія 1

Фойє готелю.  
В глибині сцени на стіні портрет Дідуся.  

За столом з телефоном сидить Л и с и ч к а, адміністратор готелю.

Л и с и ч к а  (відповідає на телефонний дзвінок): Алло! Слава наві-
ки! Ви розмовляєте з адміністратором готелю «Дідусева рукавичка». На 
жаль, у зв’язку зі святкуванням ювілею всі люкси зайняті, залишилися 
тільки мізинчикові кімнати… Прошу. Будемо раді вас бачити.

П о д о р о ж н і й  (невпевнено стоїть біля порогу): Слава Ісусу Хрис-
ту! Чи міг би я поговорити з адміністратором готелю?

Л и с и ч к а: Слава навіки! Будь ласка, заходьте. Я вас слухаю.
П о д о р о ж н і й: Розумієте… Зі мною сталася прикра пригода. У ме-

не вкрали гаманець, а тут я проїздом. Поселитись у готелі я не зміг… 
Я чув, що у вас можна безкоштовно переночувати… А гроші я поверну.
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Л и с и ч к а: Ш‐ш‐ш… Про гроші у нашому готелі говорити забо-
ронено (показує на портрет Дідуся). Готель до послуг усім подорожнім, 
постраждалим переселенцям, емігрантам…

П о д о р о ж н і й: О! Це чудово! Я такий радий, що знайшов дах над 
головою. Але це ж фантастично, що ви існуєте в такі економічно важкі 
часи і ще не прогоріли.

Л и с и ч к а: Ну що ви! В загрозливі моменти завжди з’являється 
Якась людина, яка сплачує всі рахунки, безкоштовно ремонтує, перево-
зить, тобто робить все необхідне, а опісля просто щезає. Напевно, це наш 
Дідусь посилає нам своїх помічників.

П о д о р о ж н і й: А я думав, що це святий Миколай або святий Іван 
Милостивий… 

Л и с и ч к а: Можливо кожне століття має свого святого Миколая чи 
святого Івана Милостивого. Наш Дідусь став для нас просто рятунком з 
неба в ту холодну, сніжну і довгу зиму. 

дія 2

Лісова галявина з невеликим озерцем із фольги,  
посередині галявини складено дитячу полотняну хатинку оздоблену під рукавичку. 

Звучить запис завивання завірюхи.

Ж а б к а  (б’є ногою об лід): Ну… Давай! Відчиняйся! (Кричить ко-
мусь, хто під льодом) Ей! Ви там! Відчиніть, будь ласка!.. Ну от і все… Не 
встигла… Жахливий мороз. Треба грітися. 

Стрибає і співає пісеньку.

Ква! Ква! Ква! Жабка Весела!
До морозу звика!
Буде зимувати. На снігу стрибати!
М и ш к а  (сміється): Хі-хі-хі! (Плескає в долоні). Браво! Концерт на 

замовлення під назвою «Холодні танці»!
Ж а б к а  (ображено): Дуже смішно!
М и ш к а: Пунктуальність, моя люба. Пунктуальність – ось чого тобі 

бракує. Тепер начувайся. Ну, а мені, то вже хіба з тобою замерзати.
Ж а б к а: А ти, що, теж непунктуальна? Чом би тобі не сховатися до 

весни в теплій нірці?
М и ш к а: Це чудова ідея, але я не знаю, де вона. Відлучилася на мить, 

а сніг як повалить. От і пропали всі орієнтири. Де нора? Куди йти? (Мету-
шиться туди-сюди). Тепер буду разом з тобою танцювати холодні танці. 
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Танцюють приспівуючи.

Ква-ква-ква, ми веселі,
Пі-пі-пі, хоч і без оселі.
Додому не встигли, до морозу звикли. 
Будемо зимувати, на снігу стрибати.
А навесні в «Лісовому віснику», в рубриці «Трагедії лісу» з’явиться 

стаття про те, що знайдено два тіла… (плаче).
Ж а б к а  (вовтузиться на місці, де сидить): А на чому це ми сидимо? 

Щось м’якеньке. Може це ведмідь? 
Зіскакують з місця і придивляються.

М и ш к а: Та це ж рукавиця! Жабко, дай я тебе розцілую. Ми врято-
вані! Про нас не напишуть нічого поганого. 

Ховаються в рукавичці. 
Забігає З а є ц ь  і робить вправи як на джиу‐джитсу. 

З а є ц ь: Ух! Ха! І-я! Кепські справи… Мороз такий, що й розминка 
не зігріває. 

Cтрибає, примовляючи:
Ух-ха, замерз у вуха.
Я-ха, вже не чую хвоста.
І-ха, відмерзає лапа. (Падає на сніг).
Ну все, морозе. Ти мене переміг. Уперше Зайчик програв бій. Прощай, 

життя молоде. Щойно старе кімоно поміняв на нове, біле, і мушу вмерти.
Граціозно заходить Л и с и ч к а .

Л и с и ч к а: Ой, дивіться! Спортсмен на сніжку в білому кожушку 
вмирає.

З а є ц ь: Ну, припустимо не в кожушку, а в кімоно. І не вмирає, а від-
почиває.

Л и с и ч к а: Байдуже, що ти кажеш. Ми всі приречені. Сорока під-
слухала в селі прогноз погоди. Температура 35 градусів нижче нуля до 
кінця зими, снігопади, заметілі і таке інше…

З а є ц ь: Не може бути! Це повний тайм-аут!
Заходить В о в к, підпирається палицею.

В о в к  (виє захрипло з перервами): У… у… у… Дайте поїсти щось… 
Моя хата згоріла…

Л и с и ч к а: Ну, досить прикидатися. Тут всі свої. (Дає хліб). А вза-
галі, он м’ясо лежить (показує на Зайця). 
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В о в к: Та ти що! Та він як зробить на мені свій патеосай, то я кісток 
не позбираю.

Л и с и ч к а: Жартую. 
В о в к: Ну що, браття і сестри? Пропадемо ми цієї зими. Їсти нема 

що. Зігрітися ніде… 
Сідає на рукавичку. Чути писк. Зривається на рівні ноги.

В о в к: Хто тут? Кажіть негайно або буду стріляти. (Цілиться в рука-
вичку палицею, наче рушницею).

Л и с и ч к а: Та це ж Дідусева рукавиця, і в ній якась дрібнота від хо-
лоду заховалася.

З рукавички показуються Ж а б к а  і  М и шка.

В о в к: От удача! І хата, і вечеря! 
З а є ц ь  зривається.

З а є ц ь: Ну-ну… Легше… Дівчата, не хвилюйтеся, вас захистить до-
свідчений кохай.

Л и с и ч к а: Милі Жабко і Мишко, а чи не пустили б ви нас до себе? 
В особі Зайця безпеку вам гарантовано.

Ж а б а  (несміливо): Та заходьте…
Усі заходять, чути гамір.  

Коли все затихло, на галявину входить К а б а н,  
розмовляючи по телефону.

К а б а н: Алло! Алло! Василю, ти чуєш? Я тут машиною загруз у сні-
гах… (Розряджається мобілка).

К а б а н  (сам до себе): О, розрядився телефон. Ну і як ти, Василю, 
тепер мене знайдеш? 

Сідає на рукавичку і у відчаї охоплює голову руками.  
Чути писк, невдоволення.  

К а б а н  зіскакує з рукавички.

К а б а н: Хто тут?
Л и с и ч к а  (сміється): А хто там? 
К а б а н: Вибачте, що потурбував. А ви що там робите?
З а є ц ь: Як це що? Питає ніби на вулиці літо. 
В с і  р а з о м: Гріємося!
К а б а н: А мене впустите? Я, звичайно, прошу вибачення за вторг-

нення.
В о в к: Та залазь без церемоній. Тільки легше, бо вже і так тісно.
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дія 3

(Декорації галявини залишаються на сцені, але «відходять» на задній план). 
На авансцені сидить за столиком Дідусь і читає єпархіальну газету «Нова Зоря».  

Баба поправляє, чистить верхній одяг на вішаку.

Д і д у с ь: Чуєш, бабо! Цей рік у Церкві проголошений Роком мило-
сердя.

Б а б а: Мене це мало хвилює. Ти ліпше, порожня голово, скажи, де 
рукавицю посіяв?

Д і д у с ь: Рукавицю? Яку? А-а-а! Та нічого, дорогенька, куплю інші. 
Ти лишень не сердься! 

Б а б а: Та ви лише подивіться на цього старого марнотратника. Та ті 
рукавиці з самої Італії прислали, а коштують вони аж сто євро. А йому 
байдуже. (Забирає в Дідуся газету). Йди і шукай, поки її снігом не замело. 
Як тітонька з Італії дізнається, що я їй скажу?

дія 4

Галявина

Д і д у с ь  (наспівує пісеньку1�):

Йшов по лісі старий дід,
Загубив він рукавицю. 
Поселилися у ній 
Жабка, Мишка і Лисичка,
Сірий Вовк і Зайченя,
Ще й принесло Кабана. 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Ще й принесло Кабана. 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 
Отака історія.

Б ачить рукавицю.

О! А це що таке? Схоже на рукавицю, але в десятеро більша. От так 
Італія, от так технології! Але ж там хтось є! 

Прислухається, чути голоси.

12 Мелодія довільна.
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Л и с и ч к а: Мишко, зроби нам кави! 
М и ш к а: Зараз, хвилиночку! 
В о в к: А де моя гітара?
Ж а б к а: Та ось вона. 

Чути гітару.

Д і д у с ь: Так ось чому вона така велика! Так, наче в казці. І мирно так 
живуть. Направду Рік милосердя почався. Тож, ось вам звірята і друга ру-
кавичка, і гостинець на свята. Ну, а баба, зі своєю італійською тіткою вже 
нехай потерплять. (Кладе збоку другу рукавичку, гостинець і йде собі).

З рукавички вискакує З а є ц ь, розминається.  
Зауважує іншу рукавичку і мішечок.

З а є ц ь: Сенсація! Дідусь приніс нам ще одну рукавицю і гостинець! 
Усі вибігають і стрибають, радіючи.

З а є ц ь: Вітаю з розширенням житлової площі!

дія 5

Фойє готелю, як у першій дії.

Л и с и ч к а  (до Подорожнього): Ось так все і почалося. Дідусь ще ба-
гато нам допомагав. Був до всіх такий чуйний і щедрий. Завдяки його 
справі стільком довелося допомогти і врятувати.

А зараз, вибачте! 
Весела мелодія. Сходяться всі звірі на святкування Ювілею.  

Забігають звірі, починають гучно спілкуватися.  
П о д о р о ж н і й  непомітно щезає, залишивши пакунок.

Л и с и ч к а: Тихо, тихо! Дозвольте познайомити вас з новим відвіду-
вачем. Він щиро зацікавився нашим готелем. (Оглядається довкола). Але 
ж де він? (Помічає пакунок, виймає лист, читає). Залишив свій пакунок 
і листа.

«Дорогі працівники готелю “Дідусева рукавичка”! Вітає-
мо вас з 50-літтям існування нашого готелю. Ви вірно дотри-
муєтеся правил безоплатності, діл милосердя, заповіту Діду-
ся, а головне – навчилися жити між собою в мирі. Господь 
благословляє вас і надалі чинити добро і милосердя. Ангел, 
якого я послав до вас у вигляді Подорожнього, повинен був 
перевірити, чи все у вас гаразд. Пакунок – це нагорода вам за 
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ваші труди. Будьте милосердні, як і Отець ваш небесний ми-
лосердний. Нехай ці Христові слова надихають вас і надалі. 
Щасти в усьому!

Ваш Дідусь».

Л и с и ч к а: Це ж наш Дідусь прислав нам посланця з неба і це чудес-
не послання!.. Звірі! Так тримати! 

Усі шикуються на танок в стилі хіп-хоп13.

Життя не випадковість, 
Не збіг обставин. Ні!
Це школа милосердя, 
А в кінці екзамени.
Чи зможеш відповісти 
На питання одне: 
Яке у тебе серце –
М’яке чи кам’яне?

Приспів: Не дивись на інших, 
Що у них зачинені для всіх двері. 
Не дивись на тих, в кого життя супервеселе. 
Віднайди уста, що спраглі й просять допомоги.
Милосердя двері відкрий, бо це твоя дорога.

Мар’яна Чернецька,  
катехит Івано-Франківської архиєпархії

13 Можна використати будь-яку музику в цьому стилі.
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