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З Різдвом Христовим!

У період Різдва вітаємо Вас зі Cвятом добра і світла, гармонії і
справжнього чарівництва! Бажаемо Вам завжди жити щасливо, бути
життєрадісною і щасливою людиною, мріяти і виконувати свої мрії,
словом, нехай життя йде так, як може бути тільки в казці!
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«Різдво», Гюстав Доре, гравюра
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Молитва. Яка вона?
Великою радістю для молоді є дні зосередження котрі відбуваються щомісяця по черзі в
парафії Божого Милосердя на
альованці в Житомирі та парафії
Матері Божої Фатімської в Довбиші. Темою цьогорічних зустрічей
є «Молитва». Ціллю є пізнання
різних форм молитви які виникають з традиції Церкви. Слухаючи конференції та дискутуючи
в працях в групах ми задумуємося про три основні форми: усну,
медитаційну та контемпляційну. Додатковим і глибоким моментом завжди є свідоцтва молоді відносно

Фото: с. Анна Котвицька

власного
досвіду молитви. Також цікавими моментами є зустрічі де ми вчимося зауважувати різні добрі риси в наших
друзях та робити їм компліменти.
День зосередження це час який
завжди додає нам сил і натхнення
до життя, тож всі після підкріплення духовною їжею роз’їжджаємося
по домівках, щоб практикувати та
поглиблювати свою духовність.
о. Юрій Сіцінський
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Виїзд з міністрантами

Цікаві факти
В 320 році нашої
ери Папа Юліус
Перший, єпископ
Риму, оголосив 25
грудня офіційно датою святкування дня
народження Ісуса
Христа.

вість покращити свій фізичний стан). Ми
дуже задоволені, що саме так незабутньо
могли провести наші канікули!
Михайло Ларін

Анекдоти:
Ранок після Різдва у
будинку папи Карло і
Буратіно. Буратіно:
- Це звичайно добре, що ти купив мені
подарунок. Але ж міг
купити якогось там песика чи котика, а то цей
бобер якось підозріло
на мене дивиться…
***
На початку Бог створив небо і землю. Потім Він створив Адама
і Єву. А потім від мавп
пішли атеїсти.
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Ось вже місяць як закінчилися осінні шкільні канікули. А про
них й досі не можемо забути, адже
в цьому році вони були особливі.
Все тому, що командою 15
хлопців з Житомира та Довбиша
від 28 до 31 жовтня ми гарно відпочивали в смт Білогіря.
Це був надзвичайно прекрасний час, адже він був сповнений
активним духовним та фізичним
відпочинком. Щоденно ми збиралися на Святу Месу, конференцію
та мали практичні вправи зі служіння біля вівтаря.
Вагому частину кожного дня
займав спорт. Кожен міг себе віднайти в різних спортивних напрямках,
адже була можливість грати в більярд, футбол справжній та настільний, теніс, а навіть
плавати в басейні.
Треба зізнатися, що незабутніми були і
виховні хвилини вночі, для тих хто не хотів
спати. Ці хлопці мали прекрасну можли-
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Григоріанська Св. Літургія
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Багато людей вважає, що вони виконали
свій обов’язок щодо своїх усопших: зробили
їм “гарний похорон”, поставили пам’ятник,
приносять на могилу квіти... Це важливо,
але цього дуже і дуже мало. Наші померлі
потребують набагато більше. їм потрібна
наша реальна велика допомога і опіка. Ми,
як християни, ніколи не повинні забувати
про свій обов’язок щодо тих, які переступили поріг вічності.
Дуже великою поміччю для душ у чистилищі є виконання останньої волі померлих,
зокрема виповнення останньої їхньої волі
щодо Служб Божих по їхній смерті.
У Католицькій Церкві досить відомою і
поширеною є жертва - так звана Григоріанка.
Що означає Григоріанка?

Григоріанська Св. Літургія названа так
на честь Папи святого Григорія Великого
(590 - 604). Святий Григорій Великий до
свого обрання на Апостольський престіл
був настоятелем монастиря св. Андрея у
Римі. Серед інших монахів був там один
чернець на ім’я Юст, котрий занедбував
ретельне дотримання обіту убожества. У
певний час він тяжко занедужав і відійшов
у вічність. Св. Григорій, як настоятель обителі, добре знаючи своїх монахів, особливо
перейнявся смертю Юста. Пам’ятаючи про
його занедбання і упущення, доручив, щоб
у монастирській церкві безперервно упродовж 30 днів відправлялася за померлого
Свята Літургія.

Прийти на допомогу
душам, які терплять
у чистилищі, - наш
християнський обов’язок
Після відправлення останньої Служби
Божої бідний Юст з’явився одному монахові цього монастиря і подякував за молитви,
повідомивши, що завдяки цим тридцятьом
Святим Літургіям він звільнений з вогню
чистилища. З того часу ця свята практика
- жертвувати 30 Служб Божих за душі усо-
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Папа Григорий I, худ. Francisco de Zurbarán

пших - поширилася на весь католицький
світ, живе аж донині і має назву “Григоріанка”.
Священна Конгрегація Відпустів заявила, що ці пожертвувані 30 Служб Божих
мають особливу силу - через них, завдяки
Божій Доброті і Милосердю, душа, яка терпить у чистилищі, отримує звільнення. Тож
це побожне і розумне вірування.
Подаючи намірення на Службу Божу за
душі усопших, пам’ятаймо: щоб наші молитви та добродійства могли їм допомогти,
ми маємо перебувати у стані ласки освячуючої, тобто не мати на своїй душі жодного
смертельного гріха, бо Господь не приймає
жертви грішника. Тому наші предки, коли
замовляли Святі Літургії за своїх померлих, завжди цього дня сповідалися, бо тільки очистившись самому, можна допомогти
очиститись іншим.

бу, не можна відправляти її за особу, яка ще
живе і має бажання, аби Григоріанка була
відправлена за неї за її життя.
6. Священик не може брати намірення
на Григоріанку наперед, бо нікому невідомо, кого Господь Бог покличе скоріше до
Себе. Такий заповіт слід залишити людям,
які розуміють значення Святої Літургії і під
страхом Божим виконають вашу просьбу.
Святі Отці Церкви навчають: хто рятує
душі, терплячі в чистилищі, той заслуговує
собі на небо!!!
Постійна і неустанна молитва за
душі, терплячі в чистилищі
Святий Апостол Павло взиває до християн: “...ми не маємо тут постійного місця,
а майбутнього шукаємо. Через нього (Ісуса
Христа) приносім завжди Богові жертву
хвали, тобто плід уст, які визнають Його
Ім’я. Добродійства та взаємної допомоги не
забувайте: такі бо жертви Богові приємні”
(Євр. 13, 13-16).
Святий Августин навчає, що немає побожнішого і святішого діяння, як молитва
за померлих.
Святий Тома з Аквіну заохочує всіх вірних до ревних і щирих молитов за душі,
терплячі в чистилищі: “Чи не безбожно і
жорстоко з твого боку було б, якби ти свого
брата чи друга бачив у темниці чи у вогні і при цьому не розчулився до сліз, якби
ти міг простягнути йому руку, але не виявив йому своєї любові, якби ти міг звільнити його, сказавши слово, але сам безмовно
пройшов мимо? Отож, заради усопших частіше здіймаймо руки до неба і з побожною
думкою робімо все, що йде на користь для
їхнього спасіння, адже ми свідомі того, яких
страшенних страждань зазнають вони, не
знаходячи спокою, поки не очистяться!”.

Божих за душі в чистилищі і все.
3. Григоріанська Свята Літургія відправляється без перерви, тобто упродовж 30
днів - день у день. Якщо ця Служба Божа
була з якоїсь причини перервана, священик зобов’язаний розпочати все знову від
першої Літургії.
4.Григоріанську
Святу
Літургію
необов’язково має відправляти один і той
самий священик і на тому самому престолі.
Якщо священик, який
Свята
Моніка
відправляє ГригоріХто рятує душі, терплячі в перед своєю смертю
анку, захворів, він
може
передоручичистилищі, той заслуговує просила своїх синів:
“Неважливо, де поти цю справу іншособі на небо!
кладете моє тіло. Не
му священикові, аби
журіться про це! Протільки той не мав іншу вас тільки про
ших інтенційних Святих Літургій.
5. Григоріанська Свята Літургія може одне, щоб згадували мене перед престолом
бути відправлена тільки за померлу осо- Господа”.
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Умови і приписи щодо відправлення
Григоріанки
1. Григоріанська Свята Літургія жертвується тільки за душі померлих, за здоров’я
її не відправляють.
2. Григоріанську Святу Літургію можна
жертвувати тільки за одну померлу особу,
церковного припису про спільні Григоріанські Служби
Божі за всю родину
чи за душі, терплячі в чистилищі, - не існує.
Тому, коли нині в деяких модерних церквах
приймають намірення на Григоріанку, де
вписано кілька душ, - це не є правочинним;
цього не можна назвати Григоріанською
Службою Божою, це є 30 спільних Служб
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Дитина - це любов, що стала зримою
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Чи замислювалися ми, дорослі, над таким близьким і до болі рідним кожному з
нас поняттям “дитинство”? Його сутністю і
його цінностями? Так, ми з сумом можемо
промовити, що всі ми родом із Країни дитинства, і поміркувати, чи все ми взяли у
своєму дитинстві, що потрібно для дорослого життя.
Які ж ціннісні пріоритети сьогоденного дитинства? Та, насамперед, звичайно
з’ясуємо поняття “дитинство”, “цінність” і
ціннісні пріоритети дитинства. Що ж таке
дитинство? Словникові та психологічні
джерела дають визначення дитинства як
етапу розвитку людини, що передує дорослості; характеризується інтенсивним
розвитком організму і
формуванням вищих
психічних функцій
(мова, мовлення, мислення, пам’ять, увага і
т. ін.).
Християнська педагогіка надає особливого значення періоду
раннього дитинства,
оскільки саме від того,
яким дитині відкриється світ, залежатиме
її майбутнє духовне
зростання.
Батькі і дорослі,
які опікуються вихованням дитини, мають
пам’ятати, що дитина не народжується
християнином, вона стає ним після народження, якщо духовність виховують як особливу цінність для дитини. Духовність – це
широке поняття, що відображає прагнення
людини до розуміння навколишнього світу
і усвідомлення значення свого існування.
Духовність розвивається і виявляється через
розум, споглядання, роздум, науку, релігійність і мистецтво.
Любов та повага до дитини – найважливіша ідея педагогіки Януша Корчака, польського педагога, гуманіста, лікаря за фахом
і письменник за покликом серця.

Які ж цінності потрібно виховувати в
дитинстві?
До моральних цінностей належать нормативні уявлення про Добро і Зло, справедливість, чесність, ввічливість, чуйність,
людські ідеали, норми, принципи життєдіяльності.
В основі духовності лежать моральні
принципи життєдіяльності.
Практика народного виховання передбачає формування в кожної людини моральних оцінок із позицій добра, справедливості, що випливає з народного поняття
моралі: моральний той, хто добросовісний,
цнотливий, шляхетний, доброчесний, праведний, людяний, доброзичливий. Дитина
не народжується моральною чи аморальною, вона поступово
стає такою залежно
від того, в якому середовищі, в яких умовах вона живе, яке дістає виховання.
Щодо визначення
мети і завдань національного виховання
сьогодні в Україні, то
нам видається, що не
можна змішувати поняття моральність і
духовність,
моральний і духовний розвиток, розглядати їх як
синоніми. Вони мають своє конкретне змістове начинення. Вважаємо, що виховання
духовності є найвищим благом і для людини, і для країни, але реалізація такої мети
можлива лише в дорослому віці, як кінцевий результат виховання і навчання в навчальних закладах різного типу.
Моральність і духовність потрібно виховувати з раннього дитинства. Дитяче серце
надзвичайно сприятливе до всього. Воно
м’яке, наче віск, на якому відображається
відбиток притиснутої до нього печатки.
Щодо морального виховання дітей, то в педагогічному арсеналі вихователів і батьків є
достатня кількість методичної літератури.

Десять заповідей виховання для
батьків від Януша Корчака
1. Не очікуй, що твоя дитина буде такою,
як ти, або такою, як ти хочеш. Допоможи їй
стати не тобою, а собою.
2. Не вимагай від дитини плати за все,
що ти для неї зробив. Ти дав їй життя. Як
вона може віддячити тобі? Вона дасть життя
другому, той – третьому, і це найсправедливіший закон Подяки.
3. Не зганяй на дитині свої образи, щоб
у старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієш,
те й зійде.

5. Не принижуй!
6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини – це її зустрічі з дітьми. Звертай
більше уваги на них – ми не можемо знати,
кого ми зустрічаємо в дитині.
7. Не картай себе, якщо не можеш зробити щось для своєї дитини. Картай, якщо
можеш – але не робиш. Пам’ятай, для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено
все.
8. Дитина – це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід плоті
й крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Життя
дало тобі для зберігання й розвитку в ній
творчого вогню. Це вільна любов матері й
батька, у яких буде рости не “наша”, “своя”
дитина, але душа, дана на зберігання.
9. Умій любити чужу дитину. Ніколи не
роби чужій те, що не хотів би, щоб робили
твоїй.
10. Люби свою дитину будь-якою – неталановитою, безталанною, дорослою. Спілкуючись із нею – тішся, бо дитина – це свято, яке поки з тобою....

Виховання духовності є
найвищим благом для людини
і країни

Посланець Божого Милосердя 1-2014 (43)

4. Не стався до її проблем зверхньо. Життя дане кожному по силі і, будь певен, їй
воно тяжке не менше, ніж тобі, а може, й
більше, оскільки в неї немає досвіду.

Думка психолога
Насправді все просто. Потрібно навчити дитину співпереживати, радіти своїм і
чужим успіхам, поважати думку інших, любити і піклуватися про природу, про світ в
якому ми живемо.
Виховуючи своїх дітей, ми самі стаємо
кращими. Адже найголовніший приклад
для дитини – це батьківський приклад.
Щепіть дітям любов до тварин. Заведіть
традицію годувати голубів у парку, беріть
з собою хліб, насіння. Розповідайте маляті,
яке добре і корисне діло ви робите. Розкажіть про те, що голуби дуже вдячні вам за
турботу.
У сім’ї може жити хтось слабший, що потребує допомоги. Це може бути хом’ячок,
котик, або член родини, який потребує
уваги. Найголовніше тут, щоб ця турбота
усвідомлювалася вашою дитиною, як щось
необхідне і важливе.
Дитина повинна навчитися розуміти,
що настрій, здоров’я, здатність радіти життю у інших істот безпосередньо залежить
від нього. Тому намагайтеся не тільки показати як доглядати, годувати, одягати, пестити інше створення, але й звертати увагу на
зміну емоцій тих, кому малюк намагається
допомогти.
Вдома разом з малюком поливайте квіти.
Коментуйте свої дії. Розкажіть, що про квітку потрібно піклуватися, поливати її, доглядати за нею – інакше вона загине. Можна
провести аналогію з людьми, тобто про людей теж потрібно піклуватися і любити їх.
Всі люди спочатку хороші, а якщо людині не вистачає любові, то вона стає похмурою і грубою. Злобну людину просто треба
пожаліти – мабуть їй, просто не вистачає
любові і про неї нікому піклуватися.
Це приклади найпростіших дій, які може
використовувати кожен.
Від нас залежить, якими виростуть наші
діти і яким буде наш світ!
Психолог Авдєєва Наталья
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Цей Дивовижний Божий Світ
Горіх Волоський

Сімейство горіхових - один із прадавніх
видів рослин нашої планети.
Волоський горіх називають деревомкомбінатом за багатогранне використання.
Він годує, лікує, дає цінну деревину для
меблів. Зелене горіхове дерево, виділяючи
діючі фітонциди (летючі речовини), відганяє комарів, в’їдливу мошку, оздоровляє
навколишнє середовище, звільняє його від
хвороботворних бактерій.
За рік один горіх може дати 200 - 300
кг плодів - чудового поживного продукту,
що містить велику
кількість легкозасвоюваних
жирів,
білкової
речовини,
вуглеводів,
вітамінів
групи В, С,
Е, фітонцидів, солей
калію, магнію, фосфору,
кальцію, заліза
та інші мінеральні
речовини.
Якщо порівняти кілограм горіха з іншими продуктами, то виявиться, що за поживністю він рівнозначний
кілограму м’яса, риби, літру молока, кілограму хліба, картоплі та груш, разом узятих.
Ядро горіха за калорійністю поживніше
від пшеничного хліба втричі, картоплі - у
сім, молока в одинадцять, а від плодів інших
садових культур - приблизно у п’ятнадцять
разів. Не випадково Іван Володимирович
Мічурін назвав горіх «хлібом майбутнього».
Горіхи вводять у раціон спортсменів і
космонавтів, їх рекомендують ослабленим
людям, оскільки вони знімають втому, відновлюють сили і повертають бадьорість.
Народна медицина здавна використовувала горіхи для лікування різних хвороб. Плоди вважали засобом, що знищує
найсильніші отрути, і давали натщесерце
з’їдати 2 горіхи з ягодами інжиру та столовою ложкою меду. По 100 г горіхів з медом
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вживали протягом півтора місяця при гіпертонічній хворобі, а горіховим молоком
налагоджували діяльність кишечника, поліпшували його перистальтику.
Горіхове молоко
Горіхове молоко особливо корисне для
дітей. Готують його так: 10 г горіхових ядер
розтовчують у ступці, потім кип’ятять у 200
г молока. Відвар проціджують, додають до
нього 10 г цукру і п’ють напівгарячим.
Хворим, що мають підвищену кислотність шлункового соку, радять
щодня з’їдати 25 - 100 г
горіхів упродовж
двох тижнів.
Недозрілі
плоди
горіха
мають
багато
вітаміну С (порівняно з чорною
смородиною - в
6 разів більше, з
шипшиною - в 9).
«Це
справжня скарбниця корисних
речовин»,
- наголошує
Валентин Степаненко
(кандидат медичних наук, доцент кафедри промислової фармацiї та клiнiчної
фармакологiї НМАПО iменi П.Л. Шупика)
та Олена Коб’юк (травознай) та діляться
своїми рецептами.
Настоянка iз зелених горiхiв
Вiдвари, настоянки iз зелених горiхiв особливо помiчнi при цукровому дiабетi. Для
приготування настоянки їх треба розрiзати
на 3 - 4 частини, висушити в тiнi та приготувати з них вiдвар. Пити по столовiй ложцi
3 - 4 рази на день.
Листя
Також можна використати подрiбнене
сухе листя дерева - столову ложку сировини залити двома склянками окропу, настоювати протягом 2 годин. Пити по столовiй
ложцi тричi на день за пiвгодини до їди.
Листя волоського горіха корисно класти

впродовж пiвгодини. Тодi чайну ложку цiєї
сумiшi додайте у склянку чаю. Пити такi
природнi лiки слiд тричi на день.
У недозрiлих плодах горiхiв багато йоду,
тому вони кориснi людям iз захворюваннями щитоподiбної залози, що спровокованi
дефiцитом цього важливого елемента.
У вас зоб, понижена функцiя «щитовидки»? Приготуйте собi смачне i корисне варення.

Спиртовою настоянка
При екземi вуха слiд протирати вушний прохiд спиртовою настоянкою зеленої
горiхової шкаралупи. Для цього 20 грамiв
подрiбненої сировини залити 200 грамами
70% спирту. Настоювати у темному мiсцi
протягом тижня, перiодично збовтуючи.
Тодi процiдити, додати рiвну кiлькiсть 30%
горiлчаної настоянки прополiсу. У цей засiб
також можна змочувати марлевi тампони i
закладати у вуха на пiвгодини. Повторювати процедуру слiд тричi на день. Курс
лiкування - 10 днiв.
Якщо
хочете
позбутися
глистiв,
подрiбнiть зелену шкаралупу, залийте двома склянками меду i варiть на водянiй банi

Горіхове варення
Зеленi волоськi горiхи треба подрiбнити
на м’ясорубцi, змiшати з медом (1:1), покласти в пляшку (обов’язково з темного скла) та
щiльно закрити. Настояти мiсяць у темному прохолодному мiсцi, перiодично струшуючи. Приймати по 1 чайнiй ложцi 2 - 3
рази на день перед їдою цю сумiш корисно
i при хворобах печiнки. Варення стимулює
iмунну систему, очищає кров.
Протипоказання
Протипоказано вживання горіхів при
нейродерміті, панкреатиті, підвищеної
згортання крові, гострих кишкових захворюваннях, псоріазі при хронічних колітах і
ентероколітах.

Ця невелика брошурка не тільки зацікавлює, але одночасно змушує замислитися над
щастям та його таємницею. Кожна людина
хоче бути щасливою, вона шукає щастя на різних дорогах, використовує різні засоби, щоб
його знайти, але завжди відчуває його брак.
Підтверджує це також св. Августин: "Господи,
неспокійне людське серце, аж спочине в тобі".
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в підстилку домашніх тварин (котів, собак).
Це позбавить або збереже їх від бліх і кліщів. Якщо у вашій кімнаті або ліжка завелися комахи, то листя волоського горіха допоможуть вам позбавитися від них. А листя
з додаванням зеленої шкірки волоського
горіха, покладені в шафу з одягом, допоможуть вберегти ваші речі від молі. Ці ж листя
допоможуть очистити вам комору, сховище
та інші приміщення

15 молитов, об'явлених св. Бригіді, відомих
як "Таємниця щастя" віддавна втішаються живим зацікавленням багатьох осіб та різних молитовних осередків. Церква їх затвердила та
опублікувала. Особа, яка щоденно відмовляє
ці молитви впродовж року відмовить стільки
молитов, скільки наш Спаситель отримав ударів під час Своєї Страсної Муки.
Ознайомитись або придбати цю брошуру
Ви можете в захристії Центру Божого Милосердя, або звернутися найзручнішим способом вказаним на звороті цього часопису.
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Різдво Христове у Світі

Цікаво дізнатися, як святкують Різдво
Христове в інших країнах світу. Тож пропонуємо вам помандрувати разом з нами.
Португалія
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«Feliz Natal»
Різдво своїм корінням дуже пов’язане з
глибокою
християнською традицією. Воно є родинним святом,
коли всі об’єднуються довкола різдвяного
символу: столу з типовими для цього свята стравами. Різдвяна Літургія називається
«Літургією півня», бо говориться, що в момент народження Христа співав півень. На
Святу вечерю приготовляється спеціальна
страва «consoada» з бакали та інших риб,
які є символами посту. В традиційній португальській кухні на це свято приписано
готувати також mexidos, rabanadas, abobora,
broas de miel. На Богоявлення традиційним
є пекти торт, а всередину класти невеличкий подарунок. Кому попадеться цей подарунок, зобов’язаний пекти торт на наступний рік.
Греція
«Kala Christouyenna»
У переддень Різдва
малі діти ходять від хати
до хати, щоб привітати з Різдвом, та співають «kallanda» (традиційні різдвяні пісні в
Греції), за що отримують взамін солодке та
сухі фрукти. Старші заховують сорокаденний передріздвяний піст. В дні посту споживається спеціальний хліб «christopsomo».
Греки не мають традиції прикрашати на
Різдво дерева, хоча в даний час, через моду,
ця практика все частіше появляється, особливо у великих містах. Типовою різдвяною
стравою є «vasilopita» - солодка страва.
Великобританія
«Merry Christmas»
Різдво у Великобританії святкується лише з
596 року, коли св. Августин Кентемберійський започаткував його
святкування в цих землях. Саме звідси походить традиція прикрашати на свято дерево,
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як також і традиція Діда Мороза. На загал,
Різдво є родинним святом, коли всі збираються на традиційну різдвяну вечерю. Традиційною стравою є «plum-pudding».
Данія «Glodelig Jul»
Традиція святкування Різдва також базується на християнстві.
Святкування розпочинаються з початком різдвяного посту, за чотири тижні перед Різдвом. Для кожної неділі посту в церкві ставиться окрема свічка,
червона або біла. Перед самим Різдвом прикрашають кожну хату. Привілегією голови
сім’ї є вбирати різдвяне дерево. Традиційною стравою є «солодкий рис», яка споживається ввечері перед Різдвом. На світанку
в кожен кут хати ставиться зернинка рису
для гнома Julnisse, що, за традицією, мешкає в домі під час різдвяного періоду.
Голландія
«Gelluking Kersems»
В Голландії, як і у всіх
північноєвропейських
країнах, Різдвяні свята
починаються набагато швидше. 6 грудня є
свято св. Миколая, Sinter Klaas, що дало назву Санта Клаасу. Сьогодні існує традиція
святкувати це свято за день перед Різдвом.
Санта Клаус приносить дітям подарунки,
проходячи через покрівлю дому. Солодке,
як правило, їсти заборонено, хоча є винятки для традиційних «speculaas», печення у
формі людських постатей та «letterbanker»
солодке у формі початкової літери прізвища господаря дому.
Японія
«Shinnen omedeto»
«Kurisumasu Omedeto»
Різдво в Японії не
має традиційної святковості, це пов’язано з
тим, що в Японії живе тільки 1% християн.
Більший аспект відводиться комерції як такій, коли купуються, через моду, невеличкі
сувеніри чи подарунки. З точки зору кулінарії, теж можемо зауважити, що не існує
спеціальної страви, яка б готувалася спеці-

ально для різдвяної трапези, хоча дуже часто саме в цей день споживається Teriyaki di
salmone (рибна страва, яка готується з нагоди урочистих подій).
Німеччина
«Froehliche
Weihnachten»

Ірландія
«Nollaig Shona Dhuit»
В

Ірландії
Різдво є родинним святом, де всі члени сім’ї
з’їжджаються, щоб разом святкувати народження Христа. Цікавою традицією в переддень Різдва є запалювати у вікні свічку
як знак готовності прийняти Йосифа і Марію, що в цю морозну ніч не можуть знайти
місця для народження Сина Божого. Також
всі обмінюються невеликими подарунками.
Перед передднем Різдва не споживається
м’ясо. Традиційною стравою є «ірландська
юшка».
Індія
«Bade din ki badhai ho»
Традиція святкування Різдва є відмінною
у різних регіонах Індії. Переважно індійці
прикрашають дерева манго або бананові дерева, також прикрашають свої будівлі
манговими віттями та маленькими ліхтариками.
Найбільше в різдвяний час прикрашають церкви. В кожній церкві запалюють
спеціальну різдвяну свічку, яка повинна
горіти протягом цілого різдвяного періоду.

Швеція «God Jul»
Святкування Різдва
починаються з першої
неділі різдвяного посту.
Також приготовляються чотири свічки для
кожної неділі різдвяного посту. Першим
великим святом є 13 грудня - день св. Лучії,
яка, за традицією, приносить подарунки
для малих дітей, як святий Миколай в інших країнах. У переддень Різдва споживаються тільки пісні рибні страви, серед яких
«lutfisk». Святкування закінчуються 13 січня на 20-ий день після Різдва.
Італія
«Natale del Signore»
Характерним
для
Італії є вироблення вертепів різного розміру,
різної величини, на взір вертепів св. Франциска Асизького. В багатьох містечках перед північчю організовують театралізовані
дійства Народження Христа, опісля вітають
один одного із Різдвом Христа під звук церковних дзвонів. Опісля цілою родиною сідають за святковий стіл. Серед традиційних
страв - пиріг із горіхами, баккала, приготована разом із помідорами, святкова «паста»
(макарони, приправлені соусом).
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В Німеччині Різдвяні
свята починаються в першу неділю різдвяного посту. Приготовляється хрестовинну
підставку з чотирма свічками - одна для
кожної неділі посту. Діти мають спеціальну
гру-календар з 24 маленькими віконцями і
кожен день відкривають одне віконце. В переддень Різдва в цій грі відкривають останнє віконечко. Обід на саме Різдво є дуже
багатий. Основними компонентами є м’ясо,
сосиски і традиційне пиво. Традиційною
солодкою стравою на Різдво є «Dresdner
Stollen».

Цікавим є факт: так як Різдво визнане
державним святом, індуське та мусульманське населення, яке переважає в Індії, святкує його через влаштування салютів та бенкетів, а також поздоровляючи християн з
їхнім релігійним святом.

Росія
«Рождество Христово»
Різдво в Росії святкується 7 січня (9 місяців
після
Благовіщення).
Святу передує сорокаденний піст. У переддень Різдва є строгий піст. Забороняється
їсти будь-яку страву, за винятком «сочива»
(хлібні зерна і фрукти), саме тому цей день
в Росії називають «Сочельник». Піст триває
до появи на небі першої зірки. Опісля всі
йдуть до церкви на різдвяне богослужіння.
По закінченні служби на середину церкви
виносять ікону Різдва та свічку, яка символізує зірку над Вифлеємом. Церкву і хати
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відповідно прикрашають різними декораціями. Також в домах прикрашають ялинку,
яка є символом Різдва.
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Польща
«Boże Narodzenie»
Польща є однією
з тих країн, де також
поширені колядки. Польські коляди - народні, анонімні. Походять з ХІV ст., деякі з
ХVI - ХVII. Вони мають характер народних
пісень, що робить їх особливими для сприйняття. Коляди в Польщі можна поділити на
три види: релігійні, легендарні та творчі.
Наймелодійніші, найвеличніші з них створювалися в монастирях. Це - релігійні. Легендарні базуються на апокрифах, містять
багато легенд і не є цілком достовірними...
Церква не прийняла їх, та люди люблять
пісні про чудеса, відкриті небеса і тварин,
які розмовляють. Творчі ж створювалися
простими людьми, які замінювали біблійні
сцени сценами із свого власного життя. Так
Вифлеєм став звичайним польським селом.
Мелодії в них часто веселі, танцювальні.
Китай
В цей час християнські діти прикрашають
дерева
кольоровими
орнаментами. Ці орнаменти зроблені з паперу у вигляді квітів,
ліхтариків. Також вішають шкарпетки, сподіваючись, що Дідусь- Різдво наповнить їх
подарунками. Китайські ялинки називають
«деревами світла», а Санта Клауса - Дун
Че Лао Рен, що означає «Дідусь-Різдво».
Китайці не християни називають цю пору
року весняним фестивалем, який святкується дуже пишно. Діти в центрі святкувань:
вони отримують новий одяг, іграшки, дивляться ви-стави та їдять смачні страви.
США
Різдво у США - це
суміш
різноманітних
культур. Ніде це так
не проявляється, як у
святкуванні Різдва, яке складається з багатьох різних елементів - колядок з Англії та
Австралії, різдвяного дерева з Німеччини,
Санти з Європи і парадів з Латинської Аме-
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рики. І схоже на те, що кожна родина має
свої власні унікальні традиції.
Одна з чисто американських традицій,
що збереглася в Південно-Західній Америці - це освітлювати дорогу до своїх помешкань тисячами різдвяних вогників. В
Сан-Антоніо, штат Техас, вогні розміщено
вздовж р. Сан-Антоніо, де саме і відбувається традиційне різдвяне дійство «Лас Пасадас» - двоє молодих людей у ролях Марії та
Йосипа йдуть по основній дорозі до будиночка, стукаючи в кожні двері, доки хтось
не відчинить. Всі співають коляди. В СанПуебло Різдво зустрічають традиційним
танцем з переодяганням та маскарадом. На
Гаваях прибирають пальми, а в торгових
центрах розміщені менехуни - легендарні
маленькі люди, яких вважають першими
поселенцями на острові. В часі Різдва вся
Америка мерехтить вогнями, а звідусіль линуть колядки. Тут ходять колядники. А діти
пишуть листи до Санти.
В Коннектикуті є навіть різдвяне поселення, де живе Санта з ельфами, а в НьюЙорку - маленьке містечко, яке має назву
«Пн. Полюс», де є пошта, церква та кузня,
щоб змінити підкови оленям. Американці,
як і їхні друзі з Європи, надсилають різдвяні привітання друзям і родичам. В домі
ставлять ялинку, прикрашену гірляндами,
більшість з яких зроблено вручну протягом багатьох років. А тоді черга доходить
і до подарунків, які також розкривають на
Різдво. Після різдвяної Служби родина збирається докупи і дорослі часто п’ють егног напій, зроблений зі сметани, молока, цукру,
збитих яєць та бренді чи рому. В ніч перед
Різдвом діти очікують приходу Санти, тому
розвішують шкарпетки, щоб Санта наповнив їх. На Різдво їдять традиційні страви це різдвяна індичка із соусом та картоплею.
А на десерт - гарбузовий пиріг, сливовий
пудинг та фруктовий торт.
Ямайка
Приготування
до
Різдва починається з
прибирання осель. Все
лагодять, малюють стіни, підрізають кущі, а також печуть багато
тортиків та пудингів. За кілька днів до Різд-

Австралія
Різдво в Австралії
та Новій Зеландії - особливе, адже приходить в
кінці їхнього літа. Отож снігу тут немає, а
отже, немає «білого» Різдва! Переважно блакитне небо, яскраве сонячне світло і температура вище 25 °С.
Перше офіційне австралійське Різдво
відсвяткували 25 грудня 1788 р. в Сіднеї.
Приготування до Різдва починається на
початку грудня, коли міста прикрашають
декораціями, а родині і друзям надсилають
різдвяні картки з привітаннями, на яких зображені сцени Святвечора, снігові пейзажі
та ін., подібно як в Англії та Америці. В багатьох будинках печуть різдвяні тортики та
пудинги, а в містах та містечках в торговельних центрах та магазинах дітей зустрічають
Санти. Оскільки в цей час дуже тепло, квіти
стали основною формою декорації, наприклад, як австралійський Різдвяний кущ,
рослина з маленькими червоними листочками, та Різдвяний дзвінок. Однак деякі
люди мають справжнє деревце зі світлом та
прикрасами, яке вони встановлюють напередодні Різдва.

ка пташки», «Біле Різдво» . Є ще одна цікава
традиція, яка прийшла з 1937 року. Традиція «Світіння свічок». Відтоді тисячі людей
збираються разом, щоб поспівати улюблені
різдвяні коляди, освічуючи нічне небо свічками. Ця традиція поширюється по всьому
світі.
Саме літні канікули в австралійських
школах починаються за тиждень до Різдва і
тривають до святкування дня Австралії - 26
січня. Це час, коли закінчилися екзамени, і
діти з нетерпінням очікують їх результатів.
Багато людей відвідують Опівнічну
службу, щоб, повернувшись додому, оглянути подарунки, які залишив Санта під
різдвяним деревом. Потім малеча лягає спати, залишивши для Санти скляночку молока, а для його оленя - морквину.
Різдво - це час, коли сім’я має бути разом
і всі обмінюються подарунками після відвідин церкви та спільного обіду. Саме на
цьому обіді вживаються традиційні страви: індичка, шинка, свинина і овочі разом з
різдвяним пудингом в соусі з бренді.
У декількох регіонах Австралії встановилася традиція святкування Різдва в липні,
який є найхолоднішим місяцем року, серединою їхньої зими. Температура, звісно,
далека до нормальної, та все ж холодніше,
ніж в грудні

Посланець Божого Милосердя 1-2014 (43)

ва заколюють свиню чи козу, а м’ясо ділять з
сусідами, які, натомість, дають їм іншу їжу:
ямс, фрукти та овочі. Більшість традиційних церков Ямайки мають різдвяну Службу
з колядками, а то й цілими концертними
програмами. Діти інсценізують різдвяні історії, в школах отримують подарунки. Хоча
на Ямайці немає снігу, вулиці та інші людні місця прикрашені тисячами лампочок та
декораціями. Головні вулиці перекриті, тут
можна придбати подарунки для всієї сім’ї.
Після Служби родина збирається разом,
щоб скуштувати традиційний різдвяний
напій - пунш з яєць. Основні страви, що
вживаються в часі свят - качки, шинки, курчата, індики, багато овочів, салатів та святкових тортиків.

Колядки звучать по всій країні - «Одного
разу в Давидовому місті» чи «Маленьке місто Вифлеєм» є традиційними піснями, але
також є інші, які теж популярні . Це - «Шість
білих бумерів», «Північний вітер» «Коляд-
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Житомирська Духовна Cемінарія
Починаючи з XVII ст. всі майбутні священики мали проходити обов’язкове навчання в духовних семінаріях. Тоді існували такі навчаль-ні заклади: Єпархіальні
(Краків, Кєльце), єзуїтські (Сандомир, Люблін) і місіонерські (Люблін, Краків). До
середини XVIII ст. ресурс душпастирів Київської Єпархії поповнювався завдяки ініціативі єпископів та їх вмінню домовлятися
з керівництвом вище эгаданих семінарій
або монашеських орденів про відрядження
молодих священиків в Україну.
Папа Бенедикт XIV в 1740 р. видав буллу
в якій зобов’язав єпископів закласти в кожній єпархії свою власну семінарію і зробити
акцент на вихованні молодого кліру.
В 1784 році єпископ Каспар Цецішевський закупив підручники, релігійну літературу, інше обладнання для семінарії у
Житомирі, відремонтував будинок, побудований єпископом Солтиком для помешкання вчителів та вихованців. За домовленістю
з ксьондзом Миколою Семенським, візитатором місіонерських громад св. Вінцента, до
Житомирськї семінарії з Польщі було відряджено трьох священиків для педагогічної праці. Статут для внутрішнього життя
семінарії був затверджений 6 травня 1785
року.
Цю дату вважають днем народження
Житомирської духовної семінарії..
Ректором Житомирської, а пізніше
Луцької семінарії (1798-1870)був о.Віктор
Oжаровський, духовним керівником якого
був о.Вікентій Паллотті.
У вересні 1995 р. зусиллями спископа

16

Яна Пурвінського, єпископа-помічника
Станіслава Широкорадюка, небайдужих
священиків єпархіі та Польщі Житомирська духовна семінарія відновила свою діяльність.
До 1917 року духовну семінарію утримував чернечий дім ордену Менших Братів,
який свою історію розпочав у Житомирі
4квітня 1761 року.
Польський король Станіслав Август ІІI
надав привілей Меншим Братам на заснування конвенту у Житомирі. Після цього
житомирський староста Ян Каєтан Іліньський передав братам частину землі у тодішньому передмісті Житомира під будівництво храму та монастиря. Офіційною
датою відкриття Францисканського Чернечого Дому є 26 вересня 1763 року. Спочатку був збудований кам’яний монастир і
дерев`яний храм під опікою святого Йоана
з Дуклі.
У 1820 році храм згорів. Новий, кам’яний
піднявся 1 1842 році.
Від 1820 року Російська імперія розпочала політичні інтриги з метою знищення
чернечого життя та заволодіння майном.
Щоб вберегти монастир, його, за наказом
Петербурзького духовного колегіуму було
передано Житомирській діє цезії під Духовну семінарію. Від того часу святиню стали
називати «семінарійський костел», назва
якого серед населення існує донині.
26 вересня католики Житомира дякували Богу за милість духовного зростання
у стінах святині, наріжний камінь якої, закладений 250 років тому.

Апостол Миру: Зиґмунд Фелінський

Папа Бенедикт XVI під час урочистої
Меси на площі св. Петра у Римі, 11 жовтня
проголосив святими п’ятьох блаженних. Серед них св. Зигмунд Щенсни Фелінський.
Особливою радістю це стало для католиків
Польщі, Росії та України. Адже усі ці країни
вважають Зигмунда Фелінського своїм святим. «Своїм» святого Зигмунда вважають не
лише католики, а й цілком світські навчальні заклади. Наприклад МГУ, математичний
факультет якого закінчив майбутній святий.

Коли Зигмунду виповнилося 11 років,
від сухот помер батько, а у 1838 р. матір за
участь у польському визвольному русі заслали в Сибір. Шестеро дітей залишилися
фактично сиротами без даху над головою
та без жодних засобів на існування – їхні
маєтності були конфісковані. Дітьми заопікувалися родичі, але їм вже ніколи не судилося зібратися разом.
Зигмунтом заопікувався Зенон БєлінаБжозовський, маршалок шляхти Подільської губернії, який був також великим
меценатом. Власне за його допомогою Зигмунд, який мав чудові математичні здібності, закінчив фізико-математичний факультет Московського університету, а потім
навчався у Сорбонні та у Коллеж де Франс.
У 1848 р. Зигмунт Щенсни приймав участь
у повстанні та був поранений у битві з
пруськими військами під Милославом, згодом був учителем дітей свого благодійника
Бжозовського.
Вирішивши присвятити себе служнінню Господа, у 1851 р. Зигмунд вступає
до Житомирської дієцезіальної семінарії, згодом продовжує навчання у СанктПетербурзькій духовній академії. У священики був рукоположений 8 вересня 1855р.,

працював вікарієм парафії св. Катерини на
Невському проспекті, викладав у СанктПетербурзькій академії, був у ній духовним
отцем, створив у Петербурзі притулок для
сиріт і старців. У 1857 р. заснував згромадження Сестер Францисканок Родини Марії, які покликані опікуватися найбільш
убогими та потребуючими.
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Народився Зигмунд 1 листопада 1822 р.
в с. Воютин поблизу Луцька у багатодітній
шляхетській сім’ї. Батьки дбали про релігійне виховання сина та старалися дати йому
добру освіту: хлопець закінчив школу у
Клевані, потім навчався у гімназіях Луцька
та Кременця.

6 січня 1862 р. Папа Пій ІХ призначив
Зигмунда Щенсного Фелінського архієпископом варшавським. Владика Зигмунд реформував навчальні програми семінарій,
ревно відроджував релігійне життя у дієцезії (саме він ввів травневі молебні) і обороняв права Церкви.
Під час польського повстання у 1863 р.
написав листа до імператора Олександра ІІ,
у якому закликав до мирного розв’язання
конфлікту і заступався за свою паству. Це
призвело до того, що імператор заслав архієпископа у Ярославль із забороною керувати
довіреною йому дієцезією. 20 років владика
Зигмунд Щенсни прожив на засланні, але
не прийняв умов Олександра ІІ – зректися
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від архієпископства «добровільно», взамін
на право виїзду за кордон та пенсії 6 тис.
рублів (на ті часи це була велика сума). У засланні архієпископ виконував священицькі обов’язки, потайки контактував зі своєю
дієцезією, займався літературною працею
– написав там багато богословських та аскетично-гомілітичних праць, віршів та листів, а також відомі «Мемуари», які, з огляду
на їхню літературну та історичну цінність,
належать до найкращих зразків мемуарної
прози ХІХ століття.
Тільки у 1883 р., завдяки довгим перемовинам Апостольського Престолу з Росією,
Зигмунд Щенсни Фелінський був звільнений, проте йому все-таки було заборонено
навіть ступати на територію його дієцезії.
Владика Зигмунт оселився і прожив 12 років
у Дзвинячці (зараз село Борщівського р-ну
на Тернопільщині). Там він створив школу
для сільських дітей, відкрив монастир Сестер Францисканок Родини Марії, розпочав
будівництво костелу. Зигмунд Щенсни Фелінський був відомий своєю жертовністю
і святістю життя, всі свої кошти роздавав
убогим, тож коли він помер, при ньому
не виявилося навіть грошей на похорони.
Владика відійшов до дому Отця 17 вересня
1895 р. у Кракові, повертаючись із лікування, його тіло було поховане в Дзвинячці, в
1920 р. перепоховане у крипті варшавського
кафедрального собору. У Дзвинячці, біля
цілющого джерела на околиці села, Сестри
Францисканки Родини Марії збудували каплицю на його честь, освячена вона була в
2006 р.
У Житомирському храмі св.Яна з Дуклі 6
жовтня 2013 року освятили пам’ятну дошку
на честь св.Зигмунта Щенсного Фелінського, архиєпископа і митрополита Варшавського, засновника згромадження Сестер
Францисканок Родини Марії.
Освятив пам’ятну дошку архиєпископ
Києво-Житомирської дієцезії Петро Мальчук. З цієї нагоди в урочистій Службі Божій
взяли участь Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек,
голова Житомирської обласної Спілки поляків України Вікторія Лясковська-Щур,
єпископ – помічник Києво-Житомирської
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дієцезії
Віталій
Скомаровський, 26 сестер
францисканок
Родини
Марії,
які прибули з
Польщі на чолі
з Генеральною
Настоятелькою
Згромадження
Фабіолою
Рущик. Після Святої Меси в честь
високоповажних
гостей відбувся
виступ парафіяльного
хору,
який
виконав
духовні твори .
Гості з Польщі пожертвували храму св.
Яна з Дуклі хрест — реліквію з частинкою
тіла Зигмунта Щенсного Фелінського. Також коштом Згромадження була встановлена і вищезгадана пам’ятна дошка.
www.catholic.lutsk.ua

Цікаві факти
Перший вертеп із
живими домашніми
тваринами
влаштував
святий Франциск
Ассизський у 1224
році

Третя година Вервиця до Божого Милосердя
У жовтні 1937 року в Кракові Господь Ісус через святу сестру Фаустину Ковальську доручив вшановувати годину Своєї смерті:
«Скільки разів почуєш, що годинник б’є третю годину, потопай уся у Моєму Милосерді,
величаючи і прославляючи його, взивай його всемогутність для цілого світу, а особливо
для бідних грішників, бо у цю хвилину Моє Милосердя було навстіж відчинене для кожної
душі. У цей час випросиш усе для себе і для інших. В ту годину конання звершилась ласка
для усього світу. Милосердя перемогло справедливість. Бажаю шани для Мого Милосердя
від кожного створіння. У цю хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка просить Мене заради
Мого Милосердя».

На великих зернятах:
Предвічний Отче, жертвуємо Тобі Тіло і
Кров, душу і божественність возлюбленого
Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
На ублагання за гріхи наші і усього світу.
На малих зернятах:
Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу.
Закінчення:
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий
Безсмертний! Помилуй нас і весь світ.
(3 рази)
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На початку:
1 - Отче наш ...
1 - Радуйся, Маріє ...
1 - Вірую в Бога ...

Молитва:
О, Крове і водо, що витекли із Серця Ісусового як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
Ісусе, я довіряю Тобі.

Милосердя – найбільша ознака Бога! З довір’ям прибігаймо
до безмежного Божого Милосердя і з нього черпаймо силу,
мужність і відвагу, які потрібні нам для поборення різних
труднощів і терпінь щоденного життя.
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Пів року понтифікату Франциска
в цифрах

З нагоди першого півріччя обрання кардинала Бергольйо наступником св. Петра, інформаційною службою Ватикану
підведено певні підсумки,
виражені в цифрах.
• Папа «з кінця світу»
за пів року свого понтифікату відбув одну закордонну подорож до
Бразилії, одну в межах
Італії і відвідав одну римську парафію.
• Прийняв 38 політиків:
президентів,
прем’єрів,
глав парламентів, дипломатів з 28 країн і 8 міжнародних організації.
• Від початку понтифікату від-
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булось 12 беатифікацій, під час яких
до хвали вівтаря піднесено 13 блаженних.
• Папа особисто охрестив
на Велику Суботу 4 чоловіків
з 4 країн, миропомазав 44
особи, висвятив 10 священиків, наклав 34 палії
архиєпископам-митрополитам з 20-ти країн.
• Папа видав одну енцикліку - Lumen fidei, а також багато інших документів нижчого рангу:
листів, проповідей, послань і звернень.
• Відбулось 16 загальних аудієнцій і 29 молитов Ангел Господній.
www.info.wiara.pl

Сакральна архітектура

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам
де Парі) (фр. Notre Dame de Paris) — собор у
Парижі (Франція) присвячений Діві Марії,
катедральний храм Паризької архідієцезії.
Один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва.
У 1163 р. на острові Сіте — історичному
центрі Парижа, на місці старої єпископської капели св. Стефана, король Людовик
IX у присутності римського папи урочисто
заклав новий собор французької столиці
Нотр-Дам — собор Паризької богоматері.
Собор будували поетапно: у 1182 р. було
завершено його східну частину, у 1200 —
західну, у XIII ст. — західний фасад і його
скульптурні роботи. Будівництво собору
тривало до середини XIV ст.
В часи Людовіка XIV, наприкінці XVII
століття собор пережив серйозні зміни: мо-

гили і вітражі були зруйновані. В результаті
французької Революції, в кінці XVIII століття багато що зі скарбів собору було зруйновано або вкрадено, проте великі дзвони собору уникнули долі бути переплавленими;
сам собор використовувався як продовольчий склад.
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Фото: Christian Krieglsteiner

Собор Паризької Богоматері

У 20-х роках XIX ст. собор було повністю
відновлено відомим французьким реставратором Віоле де Дюком, який надав йому
первісного вигляду.
Роботи Віоле де Дюка і відомий роман
Віктора Гюго "Собор Паризької богоматері" сприяли популяризації цієї визначної
пам'ятки готичної архітектури.
www.wikipedia.org
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1025 років Хрещення Київської Русі
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Привітання архієпископа
Мечислава Мокшицького
з нагоди ювілею 1025-ї річниці
Хрещення Київської Русі
З нагоди ювілею 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі бажаю українському народові, а особливо всім, хто пишається тим,
що може називатися християнином, щедрих Божих благодатей від Господа, який є
Добрим Батьком. Він з любові створив нас,
через таїнство Хрещення відновив у нас гідність Божої дитини, жертвував самого себе
заради нашого спасіння.
Впродовж 1025-и років сила Божого слова, міць його таїнств, які уділяються вірним
в Церквах, скеровують український народ
на дорогу правди, миру й милосердя. Багато сповідників Христа, мучеників за Христову віру збагачували і збагачують історичну спадщину українського народу.
Бажаю кожному з нас, щоб за заступництвом святих зміцнювалася наша любов до
Бога, зростала віра в те, що Господь завжди
є поруч, укріплювалася надія на щасливе
майбутнє українського народу. Нехай кожен з нас, збагачений Божими благодатями, відкриває в ближньому обличчя Божої
дитини і творить добро. Хай Господній Дух
зійде на всіх нас і допоможе переможно знаходити вихід із життєвих трудностей. Нехай
в нас і через нас святиться Боже Ім’я, виконується Божа Воля, поширюється на землі
Боже Царство.
Архієпископ Мечислав Мокшицький
Митролит Львівський
Займаючи високий пост в сучасній
львівській римсько-католицькій ієрархії
Мечислав Мокшицький особливо відзначає важливість взаємодії з інституціями
православ’я. Ще в жовтні 2008 р. в одному з
інтерв’ю зазначав:
"З мого досвіду в Римі можу запевнити, що
апостольська столиця завжди шукала зв’язків з
Православною Церквою, тому, що це християнська Церква, і ми визнаємо ті ж Таїнства. Що
стосується людських взаємовідносин з Право-
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Архієпископ Мечислав Мокшицький

славною Церквою, тут наша Церква латинського обряду має дуже добрі зв’язки: завжди прагне вести діалог, зустрічатися, розмовляти,
і в цьому не відчуваємо ніяких труднощів. Я
вірю, що наше співробітництво з Православною
Церквою в Україні і в подальшому буде складуватися успішно"
З 1996р. по 2005р., за запрошенням Папи
Римського Йона Павла II, працював його
особистим другим секретарем. Посада папського особистого секретаря (камерарія) –
одна з найвпливовіших в адміністрації Римської курії.
Під час хвороби Папи Римського Йона
Павла II в останні роки життя постійно супроводжував його, перебував поряд з Папою в момент його смерті. Пізніше, а саме
у травні 2011 р., у м. Києві відбулась презентація книги Мечислава Мокшицького
«Вівторки любив найбільше», в якій він розповів широкому загалу про часи, проведені
поруч з Папою.

Отче наш
Я слышал - в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
"Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!.."
Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика.
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Портрет Пушкіна, худ. Кіпренський О, полотно, олія

Вустами класиків світової літератури
А.С. Пушкин
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Митців надихала Біблія
Рембрандт
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Біблія. З цієї скарбниці люди черпають
мудрість протягом усього життя, Той, хто
прагне осмислити Книгу мудрості, має вчитися розуміти не лише мову першоджерела,
а й мову живопису та скульптури, музики й
архітектури.

Рембрандт ніколи не був оточений почестями, ніколи не був в центрі загальної
уваги, не сидів у перших рядах, жоден поет
за життя Рембрандта не оспівав його. На
офіційних урочистостях, в дні великих свят
про нього забували. І він не любив і уникав
тих, які їм нехтували. Звичайну і улюблену
їм компанію складали крамарі, міщани, селяни, ремісники - самий простий люд. Він
любив відвідувати портові кабачки, де веселилися матроси, лахмітники, мандрівні
актори, дрібні злодюжки та їхні подружки.
Він із задоволенням годинами просиджував
там, спостерігаючи суєту і часом зарисовуючи цікаві обличчя, які потім переносив на
свої полотна.
До зображення притчі про блудного
сина (Лк. 15, 11–32) зверталося багато митців, але, мабуть, чи не найвідоміший з усіх
творів належить пензлю Рембранта – одного
з небагатьох всесвітньовідомих протестантських художників епохи Бароко. Дослідники його творчості відзначають, що над «Поверненням блудного сина» Рембрант почав
працювати у 1635 р., а завершив у 1668–1669
рр. незадовго перед смертю.
Це найбільше полотно Рембрандта на
релігійну тему. Рембрандт зосередився на
самій суті притчі — зустрічі батька із сином
і прощенні.
Автор трактує сюжет з великим трагізмом, возвеличуючи його до символу загальнолюдського значення. Фігури головних
героїв виражають складну гаму почуттів:
розкаяння і милосердя, безмежну любов і
гіркоту пізнього духовного прозріння. Ці
образи одна із вершин психологічного таланту Рембрандта.
Перше, що вражає при спогляданні
цього полотна – це батьківські старечі обійми сина. За допомогою рук – права рука
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витонченіша, жіночніша; ліва рука чоловіча, сильна і тверда – Рембрант відобразив
всеохопну любов Батька, Батька одночасно
справедливого і милосердного. У батьківських обіймах син відчуває затишок дому.
Окрім батька і сина, ще чотири постаті
зображені на полотні – дві жіночих у глибині картини і дві чоловічих праворуч від
батька та сина. Дослідники вважають, що
чоловік, який стоїть у поставі засуду, і є тим
старшим братом, який був обурений батьківською поведінкою. У цій деталі Рембрант
відійшов від євангельського тексту, коли зобразив старшого брата присутнім у момент
зустрічі батька і молодшого брата. Оскільки, в Євангелії від Луки читаємо: «А старший його син був у полі; коли ж він повертаючись, наблизився додому, почув музику
й танці. Покликав він одного із слуг і спитав,
що то воно таке було б. Той же сказав йому:
“Брат твій повернувся, і твій батько зарізав
годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим.” Розгнівався той і не хотів увійти. І
вийшов тоді батько і почав просити» (Лк. 15,
25–28). Цей відхід від тексту можна пояснити особистим досвідом художника. Передчасні смерті дітей, сімейні і фінансові негаразди, а також досвід життя у єврейському
кварталі Амстердама дозволив Рембранту
подивитися на старшого брата – євреїв – не
крізь традиційне виключення і засудження,
а радше як на народ, який також має частку
у Божому домі.
Уважний читач запримітить також, що
притча про блудного сина закінчується словами батька: «Ти завжди при мені, дитино,
і все моє – твоє. А веселитися і радіти треба
було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив,
пропав був і знайшовся» (Лк. 15, 30–31). Ми
не чуємо відповіді старшого брата: прийняв
він слово батька чи залишився при власній
думці і покинув дім. Рембрант підхопив цей
момент і залишив продовження історії відкритим, яке допускає, що і старший брат
братиме участь у святі.
Галина Теслюк
www.wikipedia.org

Митців надихала Біблія
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"Повернення блудного сина", Рембрандт, полотно, олія
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Молитви Івана Павла ІІ
Молитва до Богородиці за мирян

Найсвятіша Діво, Мати Христа та Мати Церкви, з радістю і
захопленням з’єднуємося з Твоїм
«Величає душа моя Господа» – піснею Твоєї вдячної любові. З Тобою
складаємо подяку Богові, «чиє милосердя протягнуте з покоління
на покоління», за величне і багатогранне послання вірних мирян,
яких Бог кожного його ім’ям покликав, щоб жили з Ним у спільності любові та святості й щоб братерськи з’єдналися у великій сім’ї
дітей Божих, послані випромінювати світло Христове і передавали
вогонь Духа своїм життям за Євангелієм у цілому світі.
Ти, яка в покорі й великодушності була «слугинею Господньою», уділи нам свою готовність
служити Богові на спасіння світу.
Відкрий наші серця на безкрайні
горизонти Царства Божого і сповіщення Радісної новини всякому
створінню.

Твоє Материнське Серце розуміє скільки є погибельних небезпек, скільки зла, які знищують
чоловіків і жінок нашого часу. Але
тут є і стільки починань добра,
великих прагнень за духовними
цінностями і щораз більше багатих плодів
спасіння.
Відважна Діво, надихни нас силою духа
й довіри Богові, щоб ми вміли перемагати
труднощі, на які наштовхуємося у вершенні
свого послання. З речами цього світу навчи
нас чинити з живим відчуттям християнської відповідальності в радісній надії приходу Божого Царства, нового неба і нової
землі.
Ти, яка разом з апостолами була на молитві в кімнаті Тайної Вечері, в очікувані приходу Духа П’ятидесятниці, вимоли
Його повторне вилиття на всіх вірних мирян, чоловіків і жінок, щоб у повноті відповіли на своє послання і покликання, як лози
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правдивого виноградного Куща, які покликані принести багатий рід для життя світу.
Діво Маріє, провадь нас і допомагай нам,
щоб ми завжди жили як справжні сини і
доньки Церкви і Твого Сина, щоб ми могли
спричинитися до встановлення на землі цивілізації істини і любові згідно з Божим бажанням і на Його славу.
Амінь.

27 квітня 2014 папу Івана
Павла II буде офіційно
проголошено святими на
площі святого Петра у
Ватикані

Ватиканський список фільмів

В 1995 році, до сторічного ювілею кінематографу, Папська рада з масових комунікацій у Ватикані склав список з 45-ти «найвидатніших фільмів» всіх часів.

Було відібрано по п'ятнадцять картин в
трьох категоріях: «Релігія», « Моральні цінності» і«Мистецтво».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цей список здобув популярність як Ватиканський список фільмів.
Комісія, визнаючи всі достоїнства відібраних фільмів, при цьому не заявляла про
повне церковне затвердження (імпріматур),
їх змісту. Зазначається, що фільми, як і інші
твори культури, рідко, якщо коли-небудь,
бувають досконалими і навіть хороші й
важливі фільми глядач повинен осмислювати критично і вміти відрізнити хороше
від поганого.

Релігія
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Страсті (1905)
Страсті Жанни д'Арк (1928)
Месьє Вінсент (1947)
Франциск, блазень Божий (1950)
Слово (1954)
Назарін (1958)
Бен-Гур (1959)
Євангеліє від Матвія (1964)
Андрій Рубльов (1966)
Людина на всі часи (1966)
Жертвоприношення (1986)
Місія (1986)
Тереза (1986)
Бенкет Бабетті (1987)
Франциск (1989)

Нетерпимість (1916)
Рим, відкрите місто (1945)
Це дивовижне життя (1946)
Викрадачі велосипедів (1949)
У порту (1954)
Сьома печать (1956)
Бірманська арфа (1956)
Сунична поляна (1957)
Дерсу Узала (1975)
Дерево для черевиків (1978)
Вогняні колісниці (фільм) (1981)
Ганді (1982)
Декалог (1988)
До побачення, діти (1988)
Список Шиндлера (1993)
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Подібна відкритість до різних жанрів
відбивала точку зору Святішого Отця, висловлену ним Папській раді. Іван Павло II
зазначив, що загальне ставлення Церкви
до кіно, як і до інших справжніх форм мистецтва, є позитивним і повним надії. Папа
також сказав, що шедеври кінематографу
здатні зробити значний вплив на людський
дух і торкнутися на глибокому рівні питання величезного значення і важливості з
етичної та духовної точок зору

Моральні цінності

Мистецтво
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Носферату. Симфонія жаху (1922)
Метрополіс (1927)
Наполеон (1927)
Маленькі жінки (1933)
Нові часи (1936)
Велика ілюзія (1937)
Чарівник країни Оз (1939)
Диліжанс (1939)
Фантазія (1940)
Громадянин Кейн (1941)
Банда з Лавендер Хілл (1951)
Дорога (1954)
Вісім з половиною (1963)
Леопард (1963)
Космічна одіссея 2001 року (1968)

Ватиканський список фільмів не є непогрішним, він навіть не є обов'язковим для
католиків. Будь католик має право поставити питання про обгрунтованість включення
в даний список того чи іншого фільму.
Ватиканський список фільмів був створений в 1995 році. Тому в ньому відсутні релігійні кіношедеври створені пізніше, такі,
наприклад, як «Страсті Христові» Мела Гібсона (2004)
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Дитяча сторінка
- Чарівні Ангели Якось давним-давно зібралися на хмаринці Янголи й почали
розмірковувати про людей. Про те, як багато не може знайти собі
пару, як важко після зради знову повірити. Про всі ті земні турботи, що
зустрічаються на кожному кроці.
І як думаєш, що вигадали небесні мешканці? А вимудрували вони
ось що…

Посланець Божого Милосердя 1-2014 (43)

- Якщо поєднати добро і співпереживання, ми отримаємо
милосердя, - сказав один із Янголів.
- А якщо у вірність додати дружбу? – вголос розмірковував другий.
- Тоді ми отримаємо віру, - відповів третій.
- Але ж нам потрібно створити любов! – зауважив четвертий.
- Так, так, так, - затріпотіли крилами Янголи. - Любов!
І тут радісно вигукнув один із Янголів:
- Нам потрібно запитати в того, хто знає, що таке любов! У того, в
кого це почуття ніколи не мине!
- А хіба є така людина? – здивовано в один голос запитали небесні
мешканці.
- Так! – щасливо засяяв Янгол. – Я знаю таку!
- Хто вона? У якій країні живе?
- Зараз я вам покажу.
Янгол сплеснув тричі в долоні. Перед білокрилими братами
з’явилася скринька. Здавалося, що вона на чомусь стоїть, але ні, просто висіла в повітрі. А як сяяла і співала!
Виграючи
наспівувала:

різними

кольорами,

скринька

ніжним

голосом

Все, що на небі і що на землі,
Що під землею і що у воді,
Все це я бачу і вам покажу,
В як не знаєте – я підкажу!
Казки чарівні, мудрість століть Усе це я маю – не бійтесь, беріть!
Відчинившись, скринька показала маленького хлопчика. Він грався
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на дитячому майданчику разом з
іншими дітьми. Янголи здивовано
поглянули на свого товариша. А той
задоволено усміхався.
- Погляньте лишень на цього
малюка, - лагідно проказав Янгол.
– Бачите, який він щасливий? Як
обережно перекладає божу корівку
з руки на листочок, як ніжно пестить
кошеня?

- Правильно,
спокійно
продовжив Янгол. – Але щоб чогось
навчити іншого, потрібно самому це
вміти. Щоб щось віддати , потрібно це мати...
-

Це правда! – погодилися Янголи.

- Так от, цей малюк вміє все, що ми шукаємо. У його серці немає
зла, воно наповнене любов’ю.
- Але ж він буде рости й розчарування зроблять його таким, як і
інших.
- Ось про це ми й повинні з вами потурбуватися. Нам потрібно
взяти малого під свою опіку. І коли він виросте, то зможе навчити любові
своїх дітей, а ті передадуть ці знання своїм дітям.
-
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- Але ж він ще маленький! зауважив один із білокрилих. - А ми
шукаємо того, хто знає, як зберегти в
серці любов, як не втратити віру.

Ти правий! – радісно затріпотіли крилами Янголи.

З тих пір небесні мешканці почали допомагати хлопчику. А для того,
щоб він міг покликати їх, коли буде важко, написали чарівну молитву:
“Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону!
Щиро благаю тебе: просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого,
заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.”
І ти можеш вивчити її напам’ять й завжди читати, коли тобі буде
важко. Янголи добрі й нікому не відмовляють у допомозі. Отож якщо
матимеш бажання, то зможеш з ними потоваришувати. А зараз
спати, на добраніч...
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Дитяча сторінка
З Різдвом Христовим!

Коляда
Першими оповісниками народження Христа в різдвяних
обрядах у давнину були діти.
Як тільки на небі з’являється перша зоря - розпочинається
Свята Вечеря і діти збираються гуртом і йдуть вітати усіх колядками
з народженням Ісуса Христа!
Дітиобходили ватагою оселі, співаючи колядки та щедрівки.
Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували їм
яблуками, горіхами, бубликами.
Вважалося, чим більше дітей завітає до хати, тим щедрішим
для її господарів буде новий рік.
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Ангел Божий із небес

Ой, у полі, полі

Ангел Божий із небес
Радість нам звіщає днесь,
Що в Вифлеємі Бог воплотився,
Там у вертепі Він появився
Бідним пастирям.

Ой, у полі, полі
Самітня хатинка.
Там Спаситель народився Божая дитинка.

Там віддаймо честь Йому,
Заспіваймо піснь отсю:
Слава во вишних вічному Богу
Отцю і Сину, Духу Святому,
А на земли мир!
О Дитятко, Спасе наш!
Глянь ласкаво днесь на нас.
Освободи нас з тяжкої неволі,
Дай дочекати ліпшої долі
З Рождеством Твоїм.

Пастушки у полі
Ягнят стерегли.
Як почули про Ісуса До ясел прибігли.
Прибігли, прибігли,
Та й стали питати,
Чи дозволить Божза Мати
Ісуса вітати.
Ісусе, Ісусе,
Рожевий квіточку,
Даруй літа щасливії
В рідну хатиночку.

Маленький Ісусик
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну – Христос ся рождає!
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Тож спішім у Вифлеєм,
Де у яслах Божий Син
Народився з Діви Марії,
Непорочної Лелії
На спасіння нам.
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" Поклоніння немовляті", Geertgen tot Sint Jans

