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Ти є священик 
навіки...



Зміст
ВажлиВа подія

Ви - світло світу. 
Ви - сіль  землі

Свячення пресвітерату і 
дияконату 

у Камянці-Подільськомус. 2

ти є сВященик наВіки

священик - alter Christus

19 червня в Церкві розпочинається 
Рік Священства

слоВо апостольської 
столиці

святий Йоан марія Віаней 
- взірець для священиків

Вірую В сВятого 
духа...

почуття і святий дух 
Дія Святого Духа є тією рушійною 

силою, котра змінює нас і одночасно 
наше емоційне життя

дорога досконалості

мати, яку звали... тереЗа
Вона була надзвичайною. Приклаж її 

життя просто вражає, і тому ще 
більше побужує до наслідування 

роЗдуми про 
молитВу

молитва - 
це розмова з Богом

сторінка 
міністранта

міністрант - це той, 
хто служить

між іншим

роздуми 
про святість

літургіЙниЙ рік

павло - апостол поган
29 червня відбудеться закінчення 
Року Святого Павла. Ким був цей 

апостол і що особливого вніс в життя 
Вселенської Церкви? 

Ad mAiorem dei 
gloriAm

 “З цим гуртом хоч
 зараз на край світу!”

моє покликання

хочу бути священиком!
Перш ніж стати священиком,
 потрібно відчути голос Бога, 
щоб відповісти Йому “ТАК”.
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роЗмоВа З...

Бути добрим пастирем -
 означає бути пастирем,

 який навчає прикладом 
власного життя
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Вступне слоВо

Літо з Богом: «так» чи «ні»?

 літо... Мабуть, у кожно-
го це слово асоціюється 
з відпочинком. Але ча-
сто трапляється так, що у 
цей відпочинковий час ми 
забуваємо про Бога. Часто, 
цікавлячись у своїх знайо-
мих на початку вересня, де 
вони відпочивали влітку, от-
римую безліч відповідей: у 
Карпатах, на морі в одесі чи 
в Криму, хтось встиг побу-
вати у столиці, хтось у селі 
в бабусі… Цей перелік мож-
на ще довго продовжувати. 
А коли запитаєш, чи під час 

відпочинку були на недільній 
службі Божій, ніяковіють, 
з радісної розповіді все 
переростає в сумне знизу-
вання плечима. тому, мабуть, 
варто відразу визначитися: 
відпочиватиму з Богом чи 
без нього? Ми, християни,  
повинні бути апостолами в су-
часному світі, який так часто 
відкидає Бога. Якщо не ми –  
хто ж тоді? Бути свідком Хри-
ста – це обов’язок, яким ми не 
повинні нехтувати, а навпаки 
- прийняти і не боятися визна-
ти: Я ВІРЮ В БоГА! А тому 
просто необхідно всюди це 
підтверджувати своїм життям. 
Інакше відпочиватимемо…від 
Бога… А Він же -  Володар 
також відпочинку і  просто 
хоче скрізь перебувати  разом 
з нами…
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Слава Ісусу 
Христу!

Прагнемо повідомити 
Вас, дорогі читачі,  

що цей номер - 
ювілейний. Саме так -  
ювілейний!  Рівно рік 

тому, 20 червня 2008 
року,  вийшов перший 

номер відновленої 
семінарійної газети 

«Голос семінарії». Рік 
– це 

небагато, але є 
чому радіти. Газе-
та розповідає, на-

самперед, про будні 
та свята нашого 

семінарійного життя, 
однак ми плануємо 
дещо розширити її 

змістовий діапазон. 
Тому хотілося б почу-
ти ваші думки, заува-

ження, пропозиції, 
побажання, запи-
тання. Приймемо 
їх з радістю. Тож з 

нетерпінням чекаємо 
Ваших листів.

Прагнемо подякувати усім, 
хто спричинився до ви-
дання цього номеру «Голос 
семінарії», а особливо нашим 
семінарійним компютерщи-
кам - кл. Мазуру Віктору та 
кл. Овчаруку Олексію. Нехай 
добрий Бог благословить Вас 
на щодень.
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ви - сіль землі

ви - світло світу

 (мт 5, 13.14)

неопресвітери 2009

о. ФлІк ДениС
 Парафія: св.олексія 
                м. Жмеринка 

о. СчАСТлІВЦеВ АнДРІй 
Парафія: Пресвятої трійці

               м. Браїлів                                 

о. ШенДеРА ПАВло
Парафія: св.войцеха

              с. гвардійське

ДияКони 2009

ДК. ВАРФоломеєВ ВАДим
Парафія: св. архангела михаїла

              м. дунаївці.

ДК.ПяСТА яРоСлАВ 
Парафія: св.архангела михаїла

              с. михайлівка 

ДК. куРДюмоВ РуСлАн
Парафія: христа царя всесвіту

              м. хмельницький

ДК. СуХАРСький ГАбРІель 
Парафія: св.станіслава 
              єПискоПа і мученика

              м.городок 

Кл. мирослав 
матвійчуК

і курс

День 23-го травня приніс велику радість для всієї Христо-
вої Церкви: під час урочистої Святої літургії  ми отрима-
ли нових її служителів, священиків і дияконів.

  уже традиційно урочистість 
відбувалася у серці нашої ді-
єцезії, в катедрі святих апосто-
лів петра і павла у Кам’янці-
подільському. Відправляв святу 
літургію Його преосвященство 
єпископ леон Дубравський 

спільно з отцями-вихователями 
і професорами Вищої Духовної 
семінарії та  священиками на-
шої дієцезії. Ми стали свідками 
обряду уділення таїнства руко-
положення новим дияконам та 
священикам, який розпочався зі 
слів «ось я» на знак виявлення 
ними  своєї волі та згоди перед 
прийняттям свячень, і завершив-
ся накладанням рук єпископа, 
через які на них  зійшла благо-

дать святого Духа. З її допомо-
гою  нововисвячені священики 
пізніше вперше у житті відправ-
ляли таїнство пресвятої Євха-
ристії спільно з єпископом лео-
ном. потім лунали слова подяки.   
нововисвячені пастирі дякували  
передусім Богу за дар такої ве-
ликої благодаті, яку отримали 

через благословення єпископа, 
а також професорам Вищої Ду-
ховної семінарії, і, звичайно ж, 
батькам, братам-семінаристам, 
друзям, парафіянам… Далі сло-
во взяли батьки, котрі дякували 
отцю єпископу  леону за бать-
ківську опіку над їхніми  сина-
ми та просили, щоб піклувався 

ВАЖлиВА поДІЯ ВАЖлиВА поДІЯ
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ними також у майбутньому. Але 
на цьому свято не закінчилося! 
наступного дня  неопресвітери 
самостійно служили святу Месу 
у своїх рідних парафіях, після 
якої відбулися урочисті бенкети 
на честь наречених Вселенської 
Церкви, яких семінарія дала вже 
86.  Що ж, потрібно дякувати 
Богу та не припиняти  далі про-
сити про добрих робітників на 
Господню ниву…

одесько-сімферопоЛь-
ська дієцезія має но-

вого диякона

  Вихованець нашої семінарії кл. 
Крат Максим, 18 квітня 2009ро-
ку отримав свячення диякона-
ту з рук єпископа – ординарія 
одесько-сімферопольської 
дієцезії Броніслава Бернадсько-
го. свячення дияконату відбулося 
в головній святині цієї дієцезіі 
- катедрі успіня пресвятої 
Богородиці Діви у місті одеса. 
Дк. Максим Крат родом з міста 
Херсона і належить до парафії 
пресвятого серця Ісуса. 

священик – 
alter 

Christus
  Розпочинаємо у  Церкві  Рік священства. ми часто 

зустрічаємо священиків, користуємось їхнім служінням. 
Варто задуматись, хто ж такий священик, в чому полягає 

сутність його служіння? на це запитання дає  відповідь 
йоан Павло II в адхортації «Pastores dabo vobis”.

о. ришарД 
ФеДерчиК

духовний

отець

сутність священства віДносно 
пресвятої трійці

   Визначаючи сутність священ-
ства, папа  відноситься до  пре-
святої трійці, до  Ісуса Христа та 
Церкви. Це - три аспекти прав-
ди про священство.  Джерелом 

сутності священика, як і христи-
янської сутності взагалі, є пре-
свята трійця. священик через 
консекрацію,  отриману в таїн-
стві священства,  посланий Бо-
гом отцем через посередництво 
Ісуса Христа – Голови і пастиря 
люду Божого, який стає особли-
во подібним до Ісуса, щоб жити 
і діяти у силі святого Духа, у 
служінні  Церкві і для спасіння 
світу. (12). таким чином, свяще-
ник входить у нові відносини з 
пресвятою трійцею. 

сутність священства віДносно 
ісуса христа

найважливішим є нове з’єднання 
з Христом, нові відносини з ним. 
тут священик відкриває нову 
правду про себе. Його священ-
ство походить з Христа, він має 
участь у єдиному священстві Іс-
уса. насправді існує тільки одне 
священство: Христа, і священик 
є його учасником. священик – 
жива  ікона Христа- священика( 
див. 12), і священство Христа в 
ньому живе завжди. Як таїнство  
Євхаристії уприсутнює на вівта-
рі жертву Ісуса з Голгофи, так 
таїнство священства  назавжди  
уприсутнює священство Христа 
в людині. Хто приймає таїнство 
священства, залишається свяще-
ником назавжди. у час смерті 
також постане перед Богом як 
священик.

сутність священства віДносно 
церКви

Важливу правду про священ-
ство  знайдемо також тоді, коли 
розглянемо його з точки зору 
Церкви. священик є сакрамен-
тальним уприсутненням Христа 
– Голови і пастиря в Церкві і для 
Церкви, діє в імені Христа як 
Його заступник, в Його особі (in 
persona Chrіsti ). В особі Хрис-
та уділяє таїнств, проголошує 
Боже слово, веде Божий люд до 
спасіння (див. п.15)
Хто такий священик? Це хрис-
тиянин, який прийняв таінство 
священства, через що глибше 
увійшов у зв’язок з пресвятою 
трійцею, став живим образом 
Христа-священика, в Його осо-
бі уділяє таінств, проголошує 
Боже слово, є посередником між 
Богом і людьми. священик – це 
другий Христос (alter Christus). 

Cвятими будьте, 
як я є святий

Від 1 по 3 травня загальний ритм семінарійного життя 
змінився і був більш динамічним – до семінарії приїхали 
міністранти! як завжди хлопці прибули, щоб разом при-

йняти участь в останній в цьому навчальному році зустрі-
чі міністрантів.  Цього разу зустріч зібрала 53 учасника.

Кл. олеКсанДр 
пухальсьКий

і курс

  Деякі з них, ще до початку зу-
стрічі, тільки переступивши по-
ріг семінарії, питали якою є тема 
цієї  зустрічі. А темою стали 
слова Божого заклику, який Він 
скерував до свого народу у Книзі 
левіт 11,44: «Cвятими будьте, як 
Я є святий». саме про святість 
йшла мова протягом всіх цих 
трьох днів. на уроках хлопці піз-
нали чим взагалі є святість, а та-
кож почули історії життя св. ста-
ніслава Костки та св. Марії від 
Ісуса Розіп’ятого (Малої Араб-
ки). саме останній була присвя-
чена увага на вечірній адорації, 
під час якої лунали слова Малої 
Арабки, а на закінчення кожен 
з присутніх міг доторкнутися 
«святості», поцілувавши реліквії 
святої. 
  Історією свого життя з молоди-
ми міністрантами поділився ста-
ренький о. Владислав Корчин-

ський, який проживає в нашій 
семінарії.
  особливою подією цієї зустрічі 
був вихід у ліс, де міністранти 
разом з  семінаристами влашту-
вали справжній футбольні зма-
гання. однак, часу вистачило не 
тільки на футбол, але й на інші 
види спорту та відпочинку. 

   

  
  Атмосфера семінарійного мі-
крокосмосу була веселою, голо-
сною, незвичайною, але перш за 
все вона була налаштованою на 
сприйняття Божої присутності і 
стремління до святості.

о. влаДислав КорчинсьКий

Адхортація «Pastores dabo vobis” 
(“Пастирів дам вам”), написана 
папою Йоаном Павлом ІІ (1978 
- 2005) побачила світ в Римі 25 
березня 1992 року в Урочистість 
Благовіщення Господнього.

ти Є сВЯЩениК нАВІКи... ти Є сВЯЩениК нАВІКи...
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Кл. ростислав 
ГрабовсьКий

і курс

ДороГі читачі!

  Ми вводимо цю рубрику, бо хочемо подивитися на 
життя святих людей очимаАпостольської столиці, думка 
і слово якої для Римо-Католицької Церкви має важливе 
значення.

святий йоан марія віаней 
– взірець дЛя всіх священиків

  одним із великих святих, 
що залишив після себе живі 
спогади в пам’яті като-
лицької Церкви, є святий 
йоан марія Віаней, настоя-
тель з села Арс (Франція ). 
Розглянемо  листа Префек-
та конгрегації до справ ду-
ховенства кардинала кла-
удіо Хумеса написаного на 
початок Року Священства 
з нагоди святкування 150 
річниці нарождення святого 
для неба.

улюблені священики!
  стоїмо на порозі Року свя-
щенства, котрий встановив 
папа Бенедикт XVI, щоб уша-
нувати 150-ту річницю смер-
ті святого настоятеля з Арс. 
святіший отець урочисто 
оголосив святкування Року 
священства 19 червня в уро-
чистість пресвятого серця 
Ісуса, власне цей день є сві-
товим днем молитви про свя-
тість священиків. проголо-
шення цього особливого Року 
відбилося дуже позитивним 
ехом в цілому світі. також і, 
передусім, між священиками.
(...) нехай це святкування про-
ходить через творення сер-
дечних приязней в спільноті 
люду Божого, який без сум-
нівів цінує і любить власних 
священиків, щоб вони могли 
своє щоденою апостольською 

таКим він був: виснаЖений тілом, але ДуЖе сильний Духом

послугою насправді щасливо, 
в гідний спосіб і задоволен-
ням виконувати.
  Це повинен бути Рік ініціа-
тив, позитивний Рік, в якому 
Церква, передусім, всім свя-
щеникам, але і всім христи-

янам - а також  при допомозі 
мас-медіа - цілому світу, хоче 
повідомити, що горда за сво-
їх священиків, що їх любить, 
дуже цінує і поважає. З вдяч-
ністю виражає також пошану 
за їх пасторальне заангажу-

вання і свідоцтво життя. свя-
щеники не важливі з огляду 
на те, що чинять, але з погля-
ду на те, ким вони є.
  (...) переважна більшість 
священиків добрі люди, які 
посвятилися виконанню своєї 
служби, молячись і підійма-
ючи пасторальну опіку в ім’я 
любові ближнього. З усіх свої 
сил ангажуються у виконання 
свої місії і виконання свого 
життєвого покликання, що 
часто вимагає готовності до 
великої особистої жертви. До 
того здібнює їх правдива лю-
бов до Ісуса Христа, до Церк-
ви і до люду Божого; вона 
заохочує їх до солідарності з 
бідними і терплячими. тому 
Церква в цілому світі є горда 
за своїх священиків.
  Цей Рік дає змогу нам також 
розвивати інтенсивну, по-
глибнену думку священиць-
кої тотожності і богослов’я 
католицького священства і та-
кож побуджувати і розвивати 
особливу вразливість на по-
кликання і місію священика 
в Церкві і суспільстві. тому 
теж прагнемо заохотити до 
організації уроків, конферен-
цій, наукових семінарів, чи 
богословських симпозіумів 
при участі наших церковних, 
наукових відділів. Дні зосе-
редження реколекції і при-
готування відповідних публі-
кацій, нехай будуть оперте на 
тій самій тематиці.
  під час генерального зібран-
ня Конгрегації до справ ду-
ховенства святіший отець в 
своїй промові виголошеній 16 
березня оголошуючи Рік свя-
щенства вказав на ціль цього 

Року, котрою є “підтримка 
прямування священиків до 
духовної досконалості, від 
котрої у вирішальний спосіб 
залежить виконання їхньої 
послуги”. томе цей Рік в осо-
бливий мусить бути, роком 
молитви, молитви самих свя-
щеників, молитви зі священи-
ками і за священиків, роком 
віднови у перспективі свяще-
ницької духовності.
  Це також повинен бути Рік, в 
котрому  будуть пізнанні осо-
бливості та умови, в котрих 
живуть наші священики. Зда-
ється, що вони живуть в умо-
вах великої біди, що стається 
для нас закликом до турботи 
про їхнє буття і підтримку ма-
теріальними засобами.
  Це повинен бути Рік релігій-
ного і публічного святкуван-
ня люду Божого та місцевих 
католицьких спільнот, де ві-
рні будуть посвячуватись мо-
литві і медитації, де будуть 
спільно целебруватись свята, 
а священики в гідний спосіб 

радості , котра має джерело у 
впевненості, що Бог нас лю-
бить і разом з нами святкує. 
Це все несе з собою нагоду, 
щоб звільнити спільнотові 

паломниКи переД базиліКою в арс 
у 1898 році, яКа за Життя о. йоана ма-

рія віанея постійно розбуДовувалася.

Той, хТо не бачиТь 
- не пізнає. Той, 
хТо не пізнає - не 
любиТь. Той, хТо не 
любиТь бога - лю-
биТь самого себе і 
одночасно свої 
приємносТі.

св. йоан марія віаней

Переклад та оПрацювання

слоВо АпостольсьКої столиЦІ слоВо АпостольсьКої столиЦІ

обдаруються виразами визна-
ння. В церковній спільноті 
Рік священства набирає осо-
бливого значення так сильно, 
що є зрозумілий як сердечний 
вираз і грунт християнської 

відносини і приязні, котрі єд-
нають священиків з довірени-
ми їм спільнотами.
  (...) на день відкриття Року 
священства 19 червня всі ло-
кальні Церкви є запрошені 
до Риму, щоб “брати участь” 
в святі відкриття, де під про-
водом святішого отця від-
будеться урочиста літургія, 
яка відкриє святкування Року 
священства. Звичайно всі, ко-
трі мають можливість приїха-
ти до Риму і хочуть особисто 
брати участь в тій радісній 
папській ініціативі, є сердеч-
но запрошені. Господь з пев-
ністю щедро уділить благо-
словення всім учасникам, а 
непорочна Діва Мрія, Цариця 
священиків нехай заступаєть-
ся за вами любі священики.
(друкується зі скороченнями) 
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почуття 
          і 
святий дух

Переклад та оПрацювання

Кл. олеКсанДр 
пухальсьКий

і курс

  емоції - Божий дар, потрібні 
для того, щоб підтримувати нас 
у веденні доброго християнсько-
го життя.
  надмірне зосередження на на-
шій ролі у вирішенні проблем, 
пов’язаних з емоціями, може 
бути помилкове, оскільки затем-
нює справжнє джерело емоцій-
ного поліпшення. Більшість змін 
в наших відчуттях з’являється 
непомітно, як наслідок наших 
відносин з Христом, а не резуль-
тат доцільних заходів,  прийня-
тих нами.
  Ми хотіли б позбавитися від 
свого багажу проблем негайно. 
проте лише від Бога залежить, 
коли  і як наступить їхнє вирі-
шення. наше завдання - співп-
рацювати з ним і дати Йому час 
та місце, щоб міг діяти, зміню-
ючи нас. потрібно пам’ятати, 
що справжнє джерело зцілення 
є поза нами, воно - в святому 
Дусі, саме Він є  джерелом змін. 
святий Дух, коли того бажати-
мемо,  діятиме в нас і приведе до 
змін. Його найперша мета - вчи-
нити нас більш схожими на Іс-
уса Христа.  на це Його завдан-
ня необхідно звернути особливу 
увагу. 

піДДатися Дії святоГо Духа

  святий Дух діє спритно і тихо. 
Деякі зміни наступають навіть 
тоді, коли ми ще цього повністю 
не усвідомлюємо. Іноді Він діє в 
нас без огляду  на те, що ми не 
просили Його про допомогу в 
якійсь конкретній потребі. Але 
ми можемо навчитися, як більш 
повно себе Йому віддавати, щоб 
прискорити наше зростання у 
християнській зрілості. Можемо 

  Дія Святого Духа є тією рушійною силою, котра змінює 
нас і одночасно наше емоційне життя.  День за днем Свя-
тий Дух перемінює нас на образ Ісуса Христа, який є взі-
рцем для кожної людини.
представити Йому себе, визна-
ючи усю  свою слабкість, і тоді 
Він зможе зцілити нас з швид-
кістю та проникливістю, схожою 
до лазерної.
  перш ніж попросимо святого 
Духа про допомогу у вирішенні 
якоїсь проблеми щодо емоцій, 
мусимо спочатку визнати, що 
справді маємо з ними певні  труд-
нощі. така щирість очікує допо-
моги від Господа. Якщо ми здій-
снимо помилку, вважаючи певні 

прояви своїх емоцій  за чесноти, 
то залишимося відокремленими 
від Божої сили та справжньої 
тривалої зміни.
  З хвилиною прийняття першо-
го рішення і визнання існування 
своєї проблеми, мусимо віддати 
її у руки Господа. Це видається 
легким, але тільки на перший по-
гляд, оскільки вимагає глибокої 
зміни нашого мислення. потріб-
но  дозволити, щоб наша про-
блема стала Божою проблемою. 

піддатися святому Духові озна-
чає звільнити Йому шлях і дати 
дозвіл на вирішення всього, що 
Йому представляємо, і на що Він 
звертає нашу увагу. Звісно, така  
підлеглість  не означає, що під-
коряємося нашим бажанням, або 
що маємо схильність  до вільної 
чи неправильної поведінки. 
  Доручення якоїсь важкої про-
блеми Господу означає, що, на-
приклад, пожадливому бажанню 
ми зможемо сказати: «не буду 
тебе слухати». потрібно скеру-
вати  своє бажання до того, хто 
може ним керувати. В даному 
випадку таким керівником є свя-
тий Дух. отож, потрібно пред-
ставити усе Йому та очікувати 
зцілення саме від нього. Він  за-
лишає  нам виконання того, що 
правильне і що  належить до на-
шої відповідальності.

повірити, що Дух Діє

  Досить часто ми не зазнаємо 
повної сили святого Духа  лише 
тому, що так насправді  не хоче-
мо змінитися. нам зручно з на-
шим особистим багажем трудно-
щів і ми можемо навіть вважати 
їх  частиною нашої індивідуаль-
ності. Якщо не навчимося «нена-
видіти» цих бажань, які роблять 
нас найбільш віддаленими від 
Христа, то затримаємо справу 
святого Духа, який діє в нас, щоб 
перетворити нас на образ і подо-
бу Господа. Від хвилини, коли 
всім серцем заангажуємо себе і 
захочемо, щоб святий Дух змі-
нив нас, зміна стає можливою. 
Якщо хочемо, щоб святий Дух 
змінив наші почуття, потрібно 
повірити, що Він дійсно володіє 
достатньою силою, щоб вчини-
ти ці зміни. Ми можемо підда-
ватися спокусі задовольнитися 
мінімальним вирішенням тільки 
тому, що не віримо в можливість 
того, що святий Дух впорається 
з емоційними проблемами таких 
великих розмірів, як наші. така 
позиція ставить наші труднощі 
поза межами благодаті і стримує 

нас перед отриманням єдиної 
справжньої допомоги, яка мож-
лива для зцілення. Зміна наших 
емоцій  залежна насамперед від 
віри. Ми не говоримо тут про 
віру в існування Бога або про 
віру в доктринальні правди, але 
про віру, яка очікує та чинить 
нас здібними до використання 
сили святого Духа. Коли ми від-
даємо якусь сферу нашого життя 
Господу, мусимо також повіри-
ти, що Він займеться нею. Його 
сила вже є в нас і чекає, щоб ми 
її використали.
  святий Дух хоче впоратися з 
нашими емоційними проблема-
ми так, щоб наші почуття під-
тримували наше християнське 
життя. найкращою дорогою до 
співпраці з Його ініціативою є 
віра, що Він може розв’язати 
будь-яку проблему, незалежно 
від того, якою б важкою вона не 
здавалася.

емоції – наша піДтримКа

  Гарною  новиною щодо наших 
почуттів є те, що вони можуть 
допомагати нам в реалізації до-
брочесного християнського жит-
тя. сучасні підходи до емоцій, 
інтерпретуючі їх або як панів, 
або як ворогів, спираються на 
півправдах, які знищують здат-
ність наших почуттів підтриму-
вати нас. Якщо ми дозволимо 
нашим емоціям керувати нами, 
то перекреслимо мету, задля якої  
вони були нам дані. Можливо, 
емоції не мобілізуватимуть нас 
до плідного життя, але, якщо до-
зволимо святому Духу змінюва-
ти нас, зможемо «виховати» наші 
почуття так, щоб, принаймні, не 
стримували нашого християн-
ського зростання.

переКлаД з: „Oko w oko z 
uczuciami”, Bert Chezzi, 
Wydawnictwo WAM, Kraków, 
1995, str. 93-99.

Кл. Дмитро 
КовальчуК

іі курс

Молитва Тезе 
в нашій
семінарії
  кожного дня семінаристи мають 
духовне читання. але саме цього 
вечора, 16 березня, замість нього, 
ми мали вечір молитов тезе, який 
був організований с. євою дур-
ляк, яка працює в тезе, і водночас 
викладає пасторальне богослов’я 
в нашій семінарії це все відбулося 
в малій семінарійній каплиці. 
коли прийшли брати семінаристи 
та професори, всі посідали навко-
ло хреста, на який була звернена 

ВІРуЮ В сВЯтоГо ДуХА... ВІРуЮ В сВЯтоГо ДуХА...

особлива увага. під час молитви 
був прочитий уривок з 17 розділу 
євангелії від йоана, в якому 
євангелист відобразив єдність 
христа з отцем, яка має прояв-
лятися в єдності усіх християн. 
настала тиша. декілька хвилин 
брати змогли роздумувати над бо-
жим словом, яке було прочитане 
та порозмовляти з богом. молит-
ва перепліталася співом канона-
ми (короткі пісні з тезе). після 
закінчення вечірніх молитов тезе, 
семінаристи змогли залишитися 
ще в каплиці на молитві в розмові 
з богом, молячись про єдність в 
цілому світі.

молитва в Тезе 
(Франція)
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мати, яку зваЛи… 

Тереза
  люДина – Геній боЖоГо творіння. велиКе знаряДДя, але 

зваЖаючи, в чиїх руКах знахоДитиметься. історія різних 
нароДів моЖе поДати баГато приКлаДів, яК люДина моЖе 

впливати на світ. яКщо ми Говоримо про руКи сатани, то 
оДразу зГаДуються таКі імена та прізвища, яК нерон, КаліГу-

ла, Гітлер, сталін ... оДнаК боГ в своїй премуДрості таКий 
ДосКоналий майстер, що з найГіршоГо зла моЖе виДобути 

найбільше Добро.

  людина, про котру поведемо 
мову, виявилася чудовим знаряд-
дям у Божих руках.  Чого можна 
очікувати від досконалого зна-
ряддя, якщо воно знаходиться у 
руках найдосконалішого Май-
стра?  Гляньмо…
 Часто можна почути вислів « ти 
просто як Мати тереза!»  у біль-
шості  випадків він звучить іро-
нічно, але, вимовляючи цю фра-
зу, завжди мають на увазі добру 
та жертовну людину, котра усім  
поспішає  на допомогу.
 
нароДЖення та Життєвий вибір

  Ганж Бояджю (майбутня Мати 
тереза) народилася 27 серпня 
1910р. у скоп’є (Албанія). Бать-
ки Ганжі  - Коль та Драна Боя-
джю, дуже цінували Божий дар, 
яким є діти ( крім Ганжі, мали 
ще сина і дочку). сім’я Бояджю 
була досить заможною, батько 
працював, а матір виховувала ді-
тей.

 саме родина виховала у Ганжі  
одне з найважливіших  покли-
кань – людяність. їхній дім часто 
ставав притулком, їдальнею чи 
просто місцем різноманітної до-
помоги потребуючим. Мати те-
реза згадувала: «Батько завжди 
говорив: ви мусите бути щедрі 

Кл. ростислав 
ГрабовсьКий

і курс

для всіх, бо Бог був і є щедрий 
до нас». сама Ганж була дуже 
старанною людиною, відмінно 
навчалася у школі, глибоко ан-
гажувалася в життя парафіяль-
ної спільноти, де її всі любили 
і поважали. отець настоятель 
часто розповідав про місійну ді-
яльність Католицької Церкви, і 
думки про  місійне покликання 
не залишали в спокої юне сер-
це Ганжі. нарешті, після шести 
років боротьби із покликанням, 
бажаючи догодити Ісусу Христу, 
вона все ж приймає рішення, і 
прагне вступити до ордену сес-
тер - лоретанок. ситуація у роди-
ні Ганжі на той час затьмарюєть-
ся  декількома сумними подіями: 
за свої патріотичні погляди Коль 
Бояджю, батько Ганжі, заплатив 
життям, що сталося у 1918р. Ця 
подія була першою серед ряду  
тривог, які переживатиме мати 
Ганжі, Драна Бояджю; наступ-
на - виїзд з країни сина, і, на-
решті, - рішення дочки вибрати 
Богопосвячене життя. спочатку 
матір опиралася цьому, але праг-
нення виконати Божу волю  пе-
ремогло. прощання мешканців 
скоп‘є зі своєю улюбленицею 
було тривожно–драматичним, 

як і сама новина про життєвий 
вибір дівчини.  Діставшись з 
донькою до Дубліна (Ірландія), 
мати поцілувала її востаннє, і, 
вдивляючись у відпливаючий 
пароплав та зрошуючи землю 
сльозами, уділила свого мате-
ринського благословення.  Мож-
ливо, відчувала, що більше її не 
побачить…
  Цей крок звичайної албанської 
дівчини став для світу зароджен-
ням величезної цивілізації лю-
бові, до участі в якій Бог кличе 
кожну людину. 

на шляху монашоГо Життя

  у Згромадженні Ганж взяла 
собі ім’я тереза. у Дарджилінгу 
тереза проходила постулят, саме 
там вона більше познайомилась  
з особливостями становища лю-
дей в Індії, особливо нижчих 
класових та кастових прошарків, 
а також їхнім  життям – постій-
ною мозаїкою нужди, голоду, 
хвороб і суцільного бідування. 
В міру свого місійного покли-
кання, вона з разом з сестрами 
опікувалась в одній з лікарень 
такими людьми. після закінчен-
ня постуляту мати настоятель-
ка відкликала терезу від цього 
виду праці.

у серцях Дітей

  Багато хто вважає, що Богопос-
вячене життя не дає можливості 
самореалізації особи. напри-
клад, молода дівчина Ганж хо-
тіла бути вчителькою у школі, а 
стала монахинею–місіонеркою. 
Але Бог у своїй любові до лю-
дини не легковажить її мріями 
та бажаннями, лише реалізовує 
їх по-своєму. І ось чудо Божого 
провидіння: сестра тереза стає 
вчителькою у школі, якою займа-
лись сестри – лоретанки, більше 
того, у майбутньому очолює її,
 

виконуючи обов‘язки директора. 
Розпочинала працювати з 52-ма 
дітьми, а незабаром їх було вже 
близько 300. Молода сестра тере-
за своєю променистою любов’ю 
освітлювала темінь дитячих сер-
дечок, а теплом материнської 
опіки зігрівала їхні душі, які 
мерзли як від духовної, так  і від 
матеріальної нужди. Через це ді-
тки називали її «МА», що озна-
чає «мама». В цих безневинних, 
страждаючих дитячих серцях, 
вперше відбився справжній об-
раз та ім′я  цієї жінки – МАти. 
Воно залишилося з нею на все її 
життя: МАти тереза.

ДороГа До новоГо Життя

  Щастя, радість, любов ближ-
ніх, успіх у діяльності – усе це 
підтверджує  правильно вибране 
покликання. Але у серці Мати 
тереза постійно ставила собі за-

питання: « Для чого я приїхала до 
цієї далекої країни, чи це все, що 
я маю робити?»  її серце постій-
но стискалось від болю, потер-
паючи за відкинутих  на узбіччя 
суспільства людей, котрі своїми 
страждаючими тілами вкривали 
розпечену сонцем  землю Індії. 
Вона відчуває, що Бог кличе її до 
чогось більшого, і вирішує зали-
шити Згромадження, щоб вільно 
займатися терплячими і відки-
нутими людьми. Генеральна на-
стоятелька погодилася на це, од-
нак Рим не поспішав, але згодом 
дозвіл отримано також і звідти. 
сталося це в 1947р. Що ж роби-
ти далі, з чого починати? Мати 
тереза опинилася сама… хоча – 
ні, бо з Господом. Він і скерував 
її на медичні курси. працювати 
розпочала біля збірника з водою, 
миючи дітей та навчаючи еле-
ментарних правил гігієни. спо-
чатку їх було п’ятеро, але кіль-
кість зростала з геометричною 
прогресією. сьогодні на тому 
місці знаходиться школа, у якій 
навчається 50000 дітей. Через 
певний час Матері терезі при-
йшла допомагати одна дівчина з 
багатої сім’ї, пізніше -  інші ді-
вчата, і справа почала  розвива-
тися. Мати тереза  наочно втіли-
ла у життя вираз: «слово повчає, 
а приклад переконує». у кінці 
1950р. було вже 12 дівчат, що й 
поклало початок зародженню 
нової чернечої спільноти, котра 
взяла собі назву «Згромаджен-
ня сестер Місіонерок любові». 
Досі це було лише у серці та в 
планах  цієї ініціативної жінки. 
у 1963р. була вже 181 сестра, а 
після написання листа семіна-
ристам із рідної єпархії в Алба-
нії, зародилась гілка Місіонерів 
любові. «світ ніколи так силь-
но, як сьогодні, не потребував 
святих священиків», -  говорила 
Мати тереза.

взірець Доброчинності 
  питання про дітей-сиріт було 
одним з найболючіших для «Ма-
тері любові». прислухаючись до 
слів Ісуса Христа: «Хто приймає 
одне з цих найменших, Мене 
приймає», вона відкрила «Дім 
покинутої Дитини», у якому 
діти отримували усе необхідне 
як для фізичного, так і духовно-
го розвитку. у 1970р. було вже 
20 таких будинків,  у яких про-
живало 6500 дітей. сьогодні  їх 
є 50, свій захист віднайшли тут 
30000 дітей.
  нестерпно важко спостерігати 
чиюсь смерть просто на вулиці, 
тротуарі, у помийній ямі. по-
трібно було щось робити, людей 
треба було десь прихистити. З 
цією думкою матір тереза ор-
ганізовує декілька домів. їхня 
мета  – допомогти нещасним ви-
жити, або дати можливість  хоча 
б вмерти по-людськи.
  А як же бути з прокаженими, 
яких в Індії близько чотирьох 
мільйонів? Для  них Мати також 
заснувала відповідні заклади.

 однак це до кінця  не вирішило 
проблеми, після лікування вони 
й надалі залишалися на маргі-
несі суспільства, хоча мали такі 
ж потреби, як усі інші люди, 
пов’язані з сім’єю, соціальною 

ГанЖ бояДЖю

сестра тереза - ДиреКтор шКоли

Дітям і вбогим, й усім тим, що терп-
лять і почуваються самотніми, за-

вжди несімо радісний усміх; даруймо 
їм не лише нашу турботу, але й наше 

серце.
маТи Тереза
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самореалізацією… Мати тереза 
разом з іншими сестрами вирі-
шили побудувати Місто Миру, 
де б ці люди могли «нормально» 
жити. офіційне відкриття міста 
відбулось у 1974р., і знаходи-
лось воно неподалік Калькутти. 
сили цієї «Божої бджілки»  були 
скеровані також на боротьбу зі 
снідом. 
  навіщо їй усе це було? Чому не 
могла жити собі спокійно? Від-
повідь дуже проста: у кожному 
з цих страждаючих її чекав сам 
Ісус Христос.
  Щоб опікуватись усіма цими 
нещасними людьми, необхідно 
було багато добрих рук, любля-
чих сердець та сильної волі. їх 
знайшлося чимало. так Матінка 
любові заснувала ще декілька 
інституцій, котрі були духовною 
і матеріальною підтримкою для 
її справи: у 1963р. – Міжнародне 
товариство співробітників Ма-
тері терези, у 1977р. з’явилися 
Брати  Божого слова, до яких  на-
лежали священики. Доми Матері 
терези – в усьому світі,  один з 
них також на україні, що постав 
після відвідин нашої батьківщи-
ни Матір’ю терезою, після тра-
гедії на Чорнобильській Аес.

світове визнання

  одним з найбільших тягарів  
для Матері терези, за її ж зізна-
нням, було отримання нагород як 
національного, так і міжнарод-
ного характеру. Вона отримала  
їх більше 20, серед них -  нобе-
лівська премія миру(1979р. ) 

безсмертя в люДсьКих серцях 
  протягом всього свого життя 
Мати тереза мала проблеми із 
серцем котрі на схилі віку зрос-
ли, пережила також декілька сер-
цевих нападів. 5 вересня 1997р. 
Мати тереза відійшла до країни 
вічного життя. Ця трагічна но-

вина заповнила перші сторінки 
світових мас-медіа. у цей день 
в Індії оголосили національний 
траур, прощатись з цією жінкою-
легендою прийшло близько 1 
млн. людей. Босоногі жебраки, 
відомі кіноактори та державні 
мужі плакали та молились біля 
гробу Матері терези. її похова-
ли у дворі Генерального дому 
Місіонерок любові у Калькутті. 
Іван павло II, її добрий приятель 
та брат у Христі, не міг стрима-
ти сліз, коли говорив про Матір 
терезу, і назвав життя цієї жінки 
однією з найбільших подій XX 
століття. «офіційна» святість 
не примусила себе довго чекати:  
2003р. Іван павло II оголосив 
Матір терезу блаженною.

Добро має зДатність поширю-
ватись

Вогонь земного життя Мате-
рі терези з Калькутти згас, але 
світло та тепло, яке він ніс, запо-
лонило увесь світ та продовжує 
освітлювати і зігрівати людські 
серця. на прикладі життя цієї 
жінки-героїні бачимо, як багато 
добра може зробити людина, яка 

повністю віддається в руки Бога 
і дозволяє Йому керувати своїм 
життям. нехай же особа цієї свя-
тої буде не лише шансом до ще 
одного акту прославлення Бога, 
а й дієвим прикладом любові до 
тієї бідної та нужденної людини, 
яка з очима, повними іноді неви-
димих сліз, дивиться поглядом 
потреби у наше християнське 
серце.

нехай наше 
Життя в ісусі 
христі й з іусом, 
нашим боГом, 
буДе повчальним 
приКлаДом Для 
всіх люДей, що 
не знають боГа.

мати тереза

ми повинні 
любити аЖ До 
болю. замало 
сКазати “лю-
блю”. ми по-
винні перели-
ти всю любов 
у Живу Діяль-
ність.

мати тереза

ДоРоГА ДосКонАлостІ

Бути доБрим пастирем -
 означає Бути пастирем,  
який навчає прикЛадом 

вЛасного життя

розмова з ДияКоном 
Денисом ФліКом, 
Котрий ось-ось має 
прийняти свячення 
пресвітерату

(готуючи цей номер до дру-
ку, диякон Денис прийняв 
свячення пресвітерату).

о. Денис ФліК

 ДК. Денисе, сКаЖи, буДь ласКа, 
чи переЖиваєш переД свячення-
ми? 
  Для мене більші переживання 
були перед прийняттям диякон-
ських  свячень. Чому? тому що 
це вже якийсь важливий крок, 
який мусиш зробити в своєму 
житті і до того ж, зовсім нелег-
кий. До цього кроку ще є вибір: 
так або ні. перед дияконатом 
дійсно було дуже страшно. те-
пер хвилювань набагато менше. 
свячення пресвітерату для мене 
є наслідком прийнятих свячень 
дияконських, тобто вибір вже 
зроблений. Зараз лише думаю: 
що ж це буде? Адже  входжу в 
щось нове, чого ще не пробував, 
не знаю. Є  переживання щодо 
того, як сповідати, як святу 
Месу відправити, сказати уро-
чисту промову, проповідь, хоча 
проповіді вже говорили, і нео-
дноразово, однак  завжди існує 
страх перед чимось новим. пере-
живаю також  перед відповідаль-
ністю:  щоб бути добрим пасти-
рем, треба насамперед самому 
мати високі моральні цінності 
та  принципи, згідно з якими жи-
веш. людина передусім вимагає 
прикладу, а не слова, хоча слово 
є також важливим чинником, бо 
йдемо проповідувати слово.

  оКрім цьоГо, що ти ще віДчу-
ваєш?
 Зараз є прагнення просто слу-
жити, щось робити для людей: 
сповідати, приїжджати до них, 
відвідувати хворих. прагну слу-
жити. не знаю, як буде пізніше,  
але зараз маю таке бажання - 
працювати вже не лише з книж-
ками, а з реальними людьми.

 чи Добре усвіДомлюєш, яКе та-
їнство прийматимеш?
  так чи інакше я ще не буду в 
повні свідомий. так само є з 
людиною, яка приймає таїнство 
шлюбу, складає присягу. Вона 
входить в шлюб і до кінця життя 
буде розвивати цю свідомість.

 Буде бачити чим є шлюб, як він 
розвивається, аж тоді з якимсь 
часом людина осягне цю повну 
свідомість. Але те що я при-
ймаю священицькі свячення, що 
Ісус дає таку благодать, цей дар 
священства, то я є свідомий що 
я беру. Можу сказати, що я на 
100% впевнений, що Бог дій-

сно мене кличе цією дорогою. Я  
просив Його ще на 0 і на 1 кур-
сах, щоб дав мені таку певність 
через якісь приклади, події. Я 
дуже хотів  бути впевненим,  
тому й просив Бога. Зараз можу 
сказати, що спокійно приймаю ці 
свячення. Будуть різні спокуси, 
однак  знаю, що я покликаний. 
Маю цю свідомість і вже чекаю 
на свячення.
  
 чи були в тебе Духовні Кризи?
  Коли я прийшов на 0 курс, то 
навіть професори сказали, що 
бачать мене тут як рибу в воді. 
І дійсно, я відчував, що зна-
ходжуся на своєму місці. Коли 
приходив до каплиці, були  дум-
ки, щоб, якщо я колись захочу 
вийти з семінарії, сказати своїм 
колегам, щоб тримали і не від-
пускали. Це було на початку. 
Але коли прийшов 2 курс і час 
зимової сесії, тоді я пережив 
найглибшу кризу. Думав, що ще 
одна краплинка чогось негатив-
ного, і все -  в семінарії мене вже 
не буде. Але Бог якось стриму-
вав. Ця криза далася взнаки на 
моїх оцінках, бо я отримував 
від 3+, 3+, 3-. тобто Бог так по-
керував, що я жодного екзамену 
не провалив, але просто було ви-
дно, що я не міг вчитися. Я ду-
мав тільки про те, щоб вийти, 
що світ прекрасний. В семінарії 
взагалі не хотілося сидіти. Всі 
думки були про родину, про те, 
щоб створити власну. Але вже на 
літню сесію усе змінилося, кри-
за минула і там, де в мене були 
трійки, з’явилися п’ятірки. на-
віть мої колеги дивувалися, як це 

РоЗМоВА З...

Кл. олеКсій 
пистоГов

і курс
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батьки народжу-
ють нас для жит-
тя теперішнього, 
священики - для 

майбутнього.
св. йоан золотоустий

можливо? Що сталося?  просто 
була криза. Бог досвідчує, як і 
кожного дня. Будучи в семінарії, 
щоденно маємо Його вибирати. 
Це терниста дорога. 

  найбільшим баЖанням свя-
щениКа, напевно, є виКонання 
боЖої волі. а  яК щоДо інших 
твоїх велиКих мрій?
  Мрію посадити біля храму сад, 
гарний сад, чи, може, швид-
ше парк. Щоб навіть невіруючі 
люди могли прийти, та, відпочи-
ваючи на території храму, мали 
можливість бути покликаними 
Богом через красу. Щоб була не 
тільки  внутрішня краса храму, 
але й зовнішня, котра б прива-
блювала до себе людей.

  в священстві є різні моЖливос-
ті реалізації боЖих Дарів - та-
лантів. Комусь Краще вихоДить 
проповіДувати, хтось є Добрим 
сповіДниКом, ще Комусь чуДо-
во вДається знахоДити спільну 
мову з молоДДю чи Дітьми… а 
в чому бачиш себе ти?
   Ще не знаю, чим хотів би за-
йнятися. Мені більше до душі 
організовувати виїзди на приро-
ду, люблю готувати конференції. 
проповідь і конференція -  вони, 
по суті, не дуже різняться. Але 
мені набагато легше готувати

о. денис флік з рук єПискоПа -ординарія камянець-Подільської дієцезії Приймає хліБ 
і вино на знак того, що Буде відПравляти євхаристію як священик христа

 конференції на цікаві для моло-
ді теми, а під час виїздів на при-
роду проводити їх, наближуючи 
молодь до Бога. Є і відпочинок, 
і наука. Інакше кажучи: відпо-
чинок з Богом.

  що Для тебе було ДЖерелом 
сили поза семінарією?
 Це, передусім, моя родина. В 
ній завжди  панує атмосфера 
любові. Батьки приймають мене  
таким, яким я є: «твоє рішення 
– це твоє рішення, ми приймемо 
будь-яке: чи ти будеш священи-
ком, чи будеш світською люди-
ною, одружишся». Я відчував 
цю підтримку завжди, вони 
стояли за мною в будь-чому,  
незалежно, що виберу. Це до-
бре – знати, що є хтось, від кого 
завжди можна сподіватися під-
тримки. 

РоЗМоВА З...

  ми любимо розмовляТи до-
сиТь часТо і довго: з друзями, 
баТьками, колегами по робоТі, 
по Телефону чи просТо  зу-
сТрівшись з кимось  на вули-
ці… прагнемо висловиТи  Те, 
що думаємо, переживаємо, 
хочемо зробиТи. слово для 
нас має велике значення. 
ним найбільше послуговує-
мося, ним  радіємо, сумуємо, 
ранимо інших або ж навпаки 
-  зцілюємо. бог Також прагне 
з нами порозмовляТи, через 
одну дуже важливу річ в на-
шому жиТТі - молиТву, але 
не Тільки він. це насампе-
ред повинно буТи поТребою 
кожного хрисТиянина, який 
прагне єдносТі з Тим, хТо 
його сТворив.

дорогі читачі! 
Прагнемо Почути від вас, що ви хочете 

дізнатися  Про значення та роль молитви, 
а, моЖливо, ви Поділитеся власним до-

свідом. моЖливо, дякуючи вашим свід-
ченням аБо заПитанням, хтось  відкриє 

Життєдайну силу молитви і для сеБе.

це розмова з богом
 

климент олександрійський

правДу про молитву знахоДимо 
в христа

  Ісус Христос - це Втілений Бог, 
Він є правдою, в ньому є правда 
про все. також правда про мо-
литву. її Він навчає  нас словами, 
але перш за все - своїм прикла-
дом. Ісус багато молився: часто 
шукав самотніх місць і всю ніч 
проводив на молитві до Бога. 
Молився також протягом дня: 
прославляв отця, просив, дяку-
вав… Деякі Його молитви  Єван-
геліє передає  дослівно (напри-
клад, молитва за учнів та вірних 
під час тайної Вечері).
  Ісус як людина не просто багато 
молився, Він постійно тривав у 
молитві, сам був молитвою. 
Євангеліє говорить, що підвів 
очі на учнів, звернувся до них, 
прикликав їх. тобто був поміж 

учнями і одночасно не був, по-
стійно тривав у єдності  з отцем. 
Як людина, перебував постійно 
в Богові, коли  було потрібно, 
виходив до людей в отці, разом 
з ним… Його молитва була без-
устанною.

ісус – приКлаД молитви

  Ісус є єдиним і першим зразком 
молитви. В нього вчимося, як 
молитися.
 Його молитва була розмовою з 
отцем. «Я об’явив вам усе, що-
чув від отця мого» (Йо 15,15).
  Ісус слухав отця, годував себе-
Його словом. Його молитва - це 
діалог: Ісус слухав отця і відпо-
відав Йому… Господь вчить, що 
молитва - це діалог, розмова з Бо-
гом. Вона є несправжньою, якщо 

виглядає лише монологом: хтось 
говорить, говорить, не слухаючи 
Бога… така молитва не відкри-
ває на Бога: на Його світло, Його 
силу, не змінює людини… Якщо 
людина не слухає Бога, а лише 
себе, то найчастіше перестає мо-
литися, бо така молитва нудна, 
швидко стомлює.
  Від Ісуса вчимося цієї харак-
терної і дуже важливої риси мо-
литви: вона є розмовою з Богом. 
Бог говорить, людина слухає і 
відповідає Йому. таке розуміння 
молитви знаходимо в Церкві від 
початку її існування.

РоЗДуМи пРо МолитВу

о. ришарД 
ФеДерчиК

духовний 
отець

молиТва – 
Новий префекТ від 
НавчальНої часТи-
Ни Та від коНТак-
ТНих справ з лаТе-
раНськиМ
УНіверсиТеТоМ, 
що в риМі

каТехеТичНий 
сиМпозіУМ в 

іНсТиТУТі Богос-
ловських НаУк

  23 травня єпископ-
ординарій Камянець-Поді-
льської дієцезії призначив 
нового префекта від на-
вчання та від контактних 
справ з Латеранським Уні-
верситетом. Ним став о. 
Юрій Блазина., професор 
догматичного богословя в 
нашій семінарії. До цього 
префектом від навчання був 
о. Єжи Курцек, а від контак-
тних справ з Латеранським 
Університетом - о. Яцек 
Уліаш. 

  30 квітня в Інституті Богос-
ловських наук відбувся кате-
хичний симпозіум на тему: 
«Катехетичне формування 
людини». Його організував о. 
Яцек сєвьора - викладач кате-
хетики нашої Вищої Духовної 
семінарії. на симпозіумі був 
також присутній єпископ 
леон Дубравський.
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стоРІнКА МІнІстРАнтА стоРІнКА МІнІстРАнтА

Міністрант
 

– це той, хто служить

дорогі браТи мінісТранТи! 
в цьому номері розпочинаємо 
рубрику під назвою «сторінка 

міністранта». прагнемо разом з вами 
поглибити значення та роль служіння 
біля господнього вівтаря. надіємось, 

що це допоможе вам і ще більше 
заглибить у єдність з ісусом, для 

якого ви з великою радістю служите. 
Тож вперед!

  «… Під час відправлення Літургії кожний, хто виконує 
свою функцію, чи то духовний, чи світський, пови-
нен робити лише те і все те,  до чого зобов’язаний … 
міністранти, лектори, коментатори і члени хору та-
кож нехай вповні виконують літургійну функцію. Не-
хай виконують свій обов’язок зі щирою побожністю і 
старанністю» (Конституція про Літургію 28-29).
  В цих словах знаходимо виразні вказівки, які стосу-
ються літургійної послуги.

міністрант – це слуГа христа

  Декілька слів про саме слово 
«міністрант». походить воно від 
латинського ministrare – служити. 
Міністрант – це особа (зазвичай хло-
пець  шкільного віку), яка виконує 
доручені їй функції під час целебрації 
Євхаристії. старі правила забороняли 
священику відправляти святу Месу са-
мому, без присутності міністранта, який 
відповідає і служить. папа Григорій ІХ 
(1227-1241рр.) згадує про це в листі 
до єпископа оксфорду. Для пояснення 
цього обов’язку перелічували різні по-
треби: участь у діалогічних частинах 
святої Меси; присутність міністранта 
як певна допомога для старших 
священиків; міністрант як представник 
вірних; зберігання спільнотного харак-
теру Євхаристії.
 послуга біля вівтаря не звільняє 
міністранта від участі в літургії,  навпа-
ки – вона повинна бути ще повнішою. 
Він є учасником літургійного зібрання 
та має певну доручену йому функцію. 
Його участь має бути свідомою, чин-
ною і плідною.
 серед різних функцій 
літургійної послуги існують такі, котрі 
можна назвати основними і котрі ста-
новлять  невід’ємну складову частину 
кожної послуги при вівтарі, тому завж-
ди потрібно брати їх до уваги. Від них 
залежить, чи ця діяльність повністю 
заслуговує назви  «літургійної послу-
ги».

літурГійне вбрання, постава і 
літурГійні Жести

  До цих основних питань відноситься 
літургійне вбрання, постава, літургійні 
жести та правильне виконання 
дорученої літургійної функції. Кож-

на з цих функцій  окреслена 
прикметником «літургійна». Це 
слово виразно вказує, яку роль 
відіграє одяг, постава, дія або 
пісня, щоб можна було її  назва-
ти  «літургійною».
  Чим відрізняється літургійний 
«одяг» від іншого «одягу», 
літургійна «постава стоячи» 
від простого «стояння», або 
літургійна «процесія» від «пря-
мування кількох осіб в одно-
му напрямку»? Йдеться тут 
передусім про символіку одягу, 
жестів, про текст і мелодії пісень, 
а також про відповідну поставу, 
про духа віри і любові. Важливі 
також окремі знаки, пов’язані з 
зовнішньою поведінкою: три-
мання рук, віддавання поклону, 
преклоніння на коліна, биття себе 
в груди, перехід з однієї сторони 
на іншу. В них найкраще видно 
чистоту і  виразне значення  зна-
ку. ніщо не повинно цього зна-
ку змінювати. Ще важливішим 
є заохочення серця: можна бити 
себе в груди подібно фарисею, 
можна також схиляти голову аж 
до землі, а не віддати поклону. 
правильна і гарна зовнішня по-
става, а також свідома духовна 
участь становлять справжній 
літургійний характер дії або же-

сту.
 приКлаД міністранта

 турбота про літургійне вбран-
ня, про гідну поставу під час 
святої літургії, а також про 
красу і кількість виконува-
них символічних жестів, є 
одним з найважчих аспектів 
міністрантської служби. тут 
потрібно самодисципліни, 
витривалості, а також дозрілості 
у розумінні самої літургії. 
Йдеться  про завдання, які три-
вають протягом довшого часу. 

Кл. серГій 
ленчуК

іV  курс

Виконування самої функції 
міністранта біля вівтаря або лек-
тора триває дуже коротко:  кілька 
хвилин. натомість протягом 
усієї святої Меси або молебня 
міністрант «є» біля вівтаря і це 
має бути присутність, яка є уча-
стю і також свідоцтвом. Можна 
додати, що постава стоячи, гарні 
поклони та інші жести більшою 
мірою вирішують відповідну 
атмосферу біля вівтаря, ніж по-
дання ампулок або асистування 
з  патеною.

великопісні реколекції: 
уділення послуги лекторату та аколітату

  З 24 по 28 березня у Вищій 
Духовній семінарії святого 
Духа Кам’янець-подільської 
дієцезії, яка знаходиться в м. 
Городок, відбулися великопісні 
реколекції.  Для всієї семінарійної 
спільноти їх провів настоятель 
парафії  Христа - Царя Всесвіту 
(м. Хмельницький – Вистав-
ка) і викладач канонічного пра-
ва в нашій семінарії, о. петро 
Міщук. отець-реколекціоніст 
звернув увагу на найголовніші 
речі в житті тих, які прагнуть 
стати священиками: Церкву, 

священство, целібат, послух, по-
кору, гріх, сповідь, слово Боже, 
Євхаристію.
  на завершення реколекцій 
єпископ-ординарій Кам’янець-
подільської дієцезії уділив 
4-м семінаристам ІІІ-го курсу 
послуги лекторату (урочисте 
читання Божого слова), а зо-
крема: Шпачинському павлу, 
Росочинському Ярославу, посто-
ловичу Анатолію, новосельсь-
кому олександру. Крім того, 8 
семінаристів отримали послугу 
аколітату (можливість уділяння о. петро міщуК



Го
ло

с 
се

м
ін

ар
ії 

№
 4

 / 
че

рв
ен

ь 
- с

ер
пе

нь
 2

00
9 Голос сем

інарії №
 4 / червень - серпень 2009

18 19

вірним святого причастя), а 
зокрема: Жарук олег, ленчук 
сергій, Залевський Роман, осад-
чук Віталій, підгородецький 
Віталій, Бажановський В’яче-
слав, степанкевич Микола і 
Бова Валерій. Бажаємо братам 
семінаристам витривалості на 
дорозі покликання, а також, щоб 
якнайкраще виконували послу-
ги,  котрі отримали.

леКтори та аКоліти з 
єписКопом-орДинарієм 

Камянець-поДільсьКої Дієцезії 
леоном ДубравсьКим та про-

Фесорами

роздуми 
             про 

святість
Святість! Що виникає в нашій уяві, коли чуємо це сло-

во? комусь, можливо, згадалися часи апостолів і перших 
християн; хтось відразу побачив полум’я вогню, що 

охоплює мученика; хтось подумав про св. Франциска, 
що розмовляв з птахами, і вбогість його ордену; а у ко-

гось перед очима постали стигмати св. о. Піо.

святість наша і святість боЖа

  Мабуть, кожен з нас має якесь 
своє розуміння  святості і до-
роги, що веде до неї. Але якою 
бачить святість людини Бог? Що 
означає бути святим, як Бог? 
  святість людини, про яку веде-

Кл. олеКсанДр 
пухальсьКий

і курс

мо мову, перебуває насамперед 
в залежності від святості Бога, 
адже Господь, створюючи лю-
дину, у кожній з них залишив 
відбиток свого святого дотику 
і подиху. створивши людину 
на свою подобу, Бог створив 
її святою. Але ця святість була 
втрачена внаслідок гріха. Історія 
гріхопадіння повторюється в 
житті кожної людини. саме тому 
Господь закликає нас знову ста-
ти святими.
 святість – це не просто 

можливість, але й вимога для 
кожного, хто називає себе хри-
стиянином. 

святість:  близьКа чи ДалеКа?
  Дуже часто вважаємо святість 
далекою і недосяжною, з якою 
не зустрінешся в наші часи. 
Але, якщо зазирнути до історії 
життя багатьох святих, яких 
Церква ставить перед нами як 
приклад, можна помітити одну 
дуже важливу річ: найчастіше 
їхнє життя не було наповнене 
героїчними вчинками і чимось 
таким, що виходить за межі 
можливого, як ми звикли вважа-
ти. Часто в описах їхнього жит-
тя зустрічаємося з тим, що вони 
жили звичайнісіньким христи-
янським життям. Чому ж тоді ми 
називаємо їх святими? Що ж та-
кого вони чинили, щоб отримати  
від Господа вінець слави ? 
  святість – це життя, спрямова-
не на  виконання Божої волі. у 
Господа багато шляхів, що про-

вадять до святості. Кожного з 
нас Він веде своїм шляхом, іноді 
звичайним, а іноді героїчним. 
тому головне завдання під час 
цієї подорожі –  не шукати не-
звичайних вчинків чи муче-
ництва, а звичайно і покірно, зі 
святою простотою, виконувати 
ті обов’язки, які життя ставить   
сьогодні.  
  Боже, навчи нас творити твою 
волю. Хай завжди  лунає в нас 
твій заклик: «святими будьте,  
бо  Я - святий» (лев.11,44). 

святість – це бути іншим 
  З подібними словами Господь 
звертається до Вибраного наро-
ду. Бог відділив свій народ від 
інших народів і не хотів, щоб  був 
на них схожим; хотів, щоб він 
був святим. слово «святий» для 
євреїв означало тоді те ж саме, 
що й « відділений», «інший», 
«відмінний». 
  сьогодні таким Вибраним Бо-
жим народом є ми – Церква 

Христа. Чи дійсно відповідаємо 
цій Божій вимозі: «Будьте свя-
тими…»? Чим відрізняємося 
від світу, в якому живемо? Ча-
сто, спостерігаючи за життям 
парафії, християнської родини 
або окремого віруючого, хо-
четься запитати: «А де ж та 
відмінність від інших, що ро-
бить нас святими»?  Яскравий 
приклад уподібнення з сучасним 
світом – життя християнської 
молоді. 
  Але й ти також  запитай себе: 
«Чи я, учень Христа, відрізняюся 
від тих, хто Його не знає»? Чи, 
взагалі, хочу відрізнятися від 
інших?

святість – це ДосКонала любов

  Але у чому мусить полягати 
ця відмінність, що провадить 
до святості?!  Божий заклик до 
святості міститься в іншому за-
клику, який Господь скеровує до 
людини у заповідях любові: люби 
Бога, люби ближнього, люби во-

рога і того, хто тебе не любить. 
нам не вистачає любові – її у 
відносинах між людьми нечасто 
побачиш у наш час! Але в цьому 
й полягає таємнича відмінність: 
мати в своєму серці любов до 
кожного Божого створіння… 
«любіть один одного, як я по-
любив вас». Господь хоче, щоб 
ми були схожими на нього, тому 
постійно звертається до нас: 
«святими будьте, бо я -  святий» 
(лев.11,44).

святість – це життя, спрямоване на  виконання Божої волі. У господа багато 
шляхів, що провадять до святості. кожного з нас він веде своїм шляхом, іноді 
звичайним, а іноді героїчним. 

Святість! 
Що 
виникає в 
нашій уяві, 
коли чуємо 
це слово?

Дозволь, щоб 
Ісус послугову-

вався тобою, не 
питаючи в тебе 
дозволу, і будеш 

святим, бо нале-
жиш йому.

Мати тереза

МІЖ ІнШиМ МІЖ ІнШиМ
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павло 
– апостол поган

29 червня віДбуДеться 
заКінчення роКу святоГо 
павла. варто ще раз при-
ГаДати, Ким був цей  апо-

стол та що особливоГо він 
вніс в Життя спільнот пер-
ших християн та й взаГалі 
- усієї вселенсьКої церК-

ви. павло – це взірець Для 
насліДування, люДина, Котра 

з Гонителя церКви стала 
ревним посліДовниКом ісуса 

христа.

бАзилІкА СВ. ПАВлА зА муРАми

святий Апостол павло наро-
дився в тарсі в Килікії, близь-
ко 10 року після Христа, в 
єврейській родині з покоління 
Веніямина. Водночас мав та-
кож римське громадянство.  В 
молодості у Єрусалимі отримав 
добру релігійну освіту щодо 
фарисейської доктрини у виз-
начного фарисея Гамалиїла. 
отримав єврейське ім’я савло 
та римське ім’я павло, котрим 
послуговувався, мабуть, ще з 
дитинства. Це друге ім’я утвер-
дилося за ним приблизно з часу 
його першої місійної подорожі 
(Ді 13, 9). Рідною мовою апо-

стола павла була арамейська, 
але  добре розмовляв також 
грецькою, оскільки виростав у 
грецькому мовному середовищі. 
окрім релігійної освіти, отри-
мав також професію: умів виго-
товляти намети. під час навчан-
ня в Гамалиїла він став ледве 
не релігійним фанатиком й за-
взято переслідував Церкву. Але, 
віддаючи йому належне, слід за-
значити, що робив це з доброю 
вірою, котра  викорінювала зло з 
юдейської віри, оскільки  вбачав 
у Церкві небезпеку, яка загрожу-
вала чистоті юдейської віри. спо-
чатку він був затятим гонителем 
молодої християнської Церкви 
та причетним навіть до камену-
вання степана. Близько 33-34 рр. 
він, закінчивши вивчати тору та 
отримавши від Єрусалимського 
синедріону письмовий дозвіл, 
вирушив у Дамаск, щоб знищити 

місцеву християнську спільноту. 
по дорозі йому з’явився Господь 
Ісус Христос, який промовив 
до павла: «савле, савле, чому 
Мене переслідуєш?» (Ді 9, 4). 
савло втратив на деякий час зір, 
який повернувся до нього завдя-
ки заступницькій молитві одно-
го християнина на ім’я Ананія, 
який невдовзі й охристив савла.

 Воскреслий Христос показав 
йому істинність християнської 
віри, і савло отримав спеціальну 
місію Апостола поган. Від того 
часу (близько 36 р.) павло усе 
своє життя присвятив служінню 
Христу. під час апостольської 
місії, 45-49 рр., він проголошує 
Євангеліє на Кіпрі, памфілії, 
пісідії та лікаонії (Ді 13-14). 
св. лука свідчить, що саме тоді 
савло  розпочинає вживати ім’я 

павло. Характер св. павла був 
відмічений пристрасним тем-
пераментом, який часто прояв-
лявся з великою силою. Якщо 
спочатку він був шаленим захис-
ником чистоти юдейської віри та 
законів Мойсея, то після зустрічі 
з Воскреслим Господом Ісусом 
Христом, став не менш ревним 
захисником християнства та 
відданим Христу і Євангелію, 
про що найбільше засвідчила   
його мученицька смерть. До-
кладна дата смерті святого пав-
ла невідома, але це сталося при-
близно  64-67 рр.  Йому було 
відрубано голову за стінами 
Риму, при остійському шляху. 
Імператор Костянтин збудував 
на могилі святого Апостола пав-
ла базиліку, на місці якої в 386-
395 рр. був зведений великий 
храм. В 1823 році він був зруй-
нований пожежею, в 1854 році 
- відбудований і відновлений 
майже до свого первісного ви-
гляду та освячений під назвою 
Базиліки св. павла за міськими 
мурами.

Кл. ростислав 
КримсьКий

V курс

ФіГура апостола нароДів в базиліці св. пав-
ла за мурами 

Петро пер-
шим визнав 
віру в Хри-
ста, а Павлові 
було дане по-
глибити її ба-
гатство.

БеНеДиКт XVІ

яКби я Гово-
рив мовами 
люДсьКими і 
анГельсьКи-
ми, але не мав 
любови, я був 
би немов міДь 
бриняча або 
Кимвал звуч-
ний... яКби я 
мав усю віру, 
щоби Гори 
переставля-
ти, але не мав 
любови, я був 
би - ніщо.

(1 Кор 1, 1. 2б)

прийди духу святий!   Урочистість Зіслання Свя-
того Духа для нашої семінарії 
велике свято - відпуст, бо 
ж власне вона є під покро-
вительством третьої Особи 
Пресвятої трійці - Святого 
Духа. Вже традиційно вігілійну 
відпустову Службу Божу це-
лебрував єпископ-ординарій 
Кам ’янець-Подільської дієцезії 
єпископ Леон Дубравський, 
який звернув на роль Святого 
Духа в житті кожного, хто 
готується до священства. 
Після Літургії тривало чуван-
ня, яке закінчилося спільною 
Годою Читань з бревярія. В 
сам день відпусту, з само-
го ранку до Служби тривала 
Адорація Пресвятих Дарів. 
Відпустову Літургію цього 
дня відправив о. Ян Дзєдзіц - 
викладач психології в нашій 
семінарії.

єПиСкоП леон ДубРАВСький ВиГолоШує ПРоПоВІДь



Го
ло

с 
се

м
ін

ар
ії 

№
 4

 / 
че

рв
ен

ь 
- с

ер
пе

нь
 2

00
9 Голос сем

інарії №
 4 / червень - серпень 2009

22 23

сеМІнАРІЙне ЖиттЯ

БоГу поДЯКА!
о. в’ячеслав 

ГрумницьКий
Ректор нашої семінарії
газеТа: церковний 
консультант - займається 
перевіркою вже готової до 
друку газети, вносить  корек-
тиви та пропозиції

Кл. ЖаруК олеГ
газеТа: головний редактор
кУрс: 4
парафіЯ: св. йосифа 
                        м. городок (Мархлівка)
кріМ Цього: виконує функцію 
декана семінаристів та паспортиста; 
відповідальний за душпастирську 
працю в школах-інтернатах в с. 
соколівка та в с. солобківці; на-
лежить до семінарійної спільноти 
«Pro vita» («за життя).

кл. ГРАбоВСький 
РоСТиСлАВ

газеТа: заступник головного                            
    редактора, фотограф
кУрс: 1
парафіЯ: христа Царя всесвіту         
        м. хмельницький
                            (виставка)
кріМ Цього: виконує функцію 
семінарійного фотографа та пише 
семінарійну хроніку; активно 
допомагає в організації зустрічей 
міністрантів.

кл. ленчук СеРГІй
газеТа: належить до редакційної             
   колегії
кУрс: 4
парафіЯ: Матері Божої доброї 
                       ради м. козятин
кріМ Цього: виконує функцію 
церемоніарія; відповідальний 
за організацію міністрантських 
зустрічей, які відбуваються 
в семінарії тричі на рік; 
відповідальний за семінарійну 
спільноту  «Pro vita» («за жит-
тя»); бере активну участь в душ 
пастирській праці в інтернатах.

кл. кРимСький 
РоСТиСлАВ

газеТа: належить до редакційної 
колегії, веде рубрику «літургійний            
             рік».
кУрс: 5
парафіЯ: св. франциска у 
м. вінниця (капличка)
кріМ Цього: належить до 
семінарійного музичного гурту – 
грає на бас-гітарі

кл. яРоСлАВ 
РоСочинСький

газеТа: належить до редакційної   
  колегії
кУрс: 3
парафіЯ: св. анни в м. Бар
кріМ Цього: виконує 
обов'язки органіста; належить до 
семінарійного музичного гурту, де 
грає на фортепіано.

С. уСТинА 
лиСенко OSB

газеТа: літературний редактор
кріМ Цього: належить до згро-
мадження сестер Бенедиктинок 
Місіонерок, в семінарії викладає 
українську літературу, а також 
виконує обов’язки катехетки у 
м. Бар.

сеМІнАРІЙне ЖиттЯ

Семінарійній газеті 1 рік!!!Так-так, саме стільки 
виповнилося відновленій 

семінарійній газеті «Голос 
семінарії». небагато, але є 
що згадати, чим порадіти, 

можливо, і посумувати. І 
що ж?  богу подяка! Так, 

саме йому, бо без нього ми 
нічого б не зробили. Газета 
набирає обертів - вийшов-

ши за семінарійні стіни, 
помандрувала по парафіях 
дієцезії, і не тільки. А поча-

лося все…
поГляД у минуле: «Vox 

seminarii» 
А почалося все  давненько, ще 
в 1994 році. Група семінаристів, 
орієнтуючись на взірці інших 
семінарійних газет, запропону-
вали тодішньому ректору о. Яну 

слєповронському видавати свою 
власну газету, під назвою «Vox 
seminarii» (з латинської «Голос 
семінарії»). Ректор дав згоду. 
Газета призначалась виключ-
но для вузького кола читачів 
– професорів та семінаристів, 
та й техніки такої на той час 
не було, щоб збільшити тираж. 
Загалом, вийшло досить мало 
номерів, і згодом газета перерос-
ла у звичайну  стіннівку. у 2001 
р. видання  газети припинилося 
взагалі.
 

нові часи Газети

  З бігом часу та дякуючи мо-
лодому запалу семінаристів, у 
червні 2008 року побачив світ 
перший номер відновленої 
семінарійної газети під назвою 

«Голос семінарії» (у виборі наз-
ви керувалися традицією, хоча 
не зберегли первинної назви 
«Vox seminarii», лише з просто-
го прагнення, щоб назва була 
зрозумілою для пересічного кола 
читачів і не завдавала багато кло-
поту). Ідея відновлення, яка зго-
дом стала реальністю, зародилася 
ще у 2007 році у кл. Жарука оле-
га при активній підтримці двох 
інших семінаристів – Кримсько-
го Ростислава і ленчука сергія. 
Ректор семінарії, о. В’ячеслав 
Грумницький, з радістю прий-
няв пропозицію семінаристів. З 
часом виникла редакція, до якої 
увійшли наступні семінаристи: 
Росочинський Ярослав, Бур-
містров олександр, Грабовський 

кл. ПуХАльСький 
олекСАнДР

газеТа: належить до редакційної 
колегії
кУрс: 1
парафіЯ: Народження пресвятої 
діви Марії м. луганськ
кріМ Цього: виконує функцію 
куратора будинку – щовечора 
перевіряє семінарійний будинок 
(зачиняє вікна, вимикає світло); 
активно допомагає в організації 
зустрічей міністрантів; належить 
до семінарійної спільноти «Pro 
vita» («за життя).

кл. буРмІСТРоВ олек-
САнДР

газеТа: належить до редакційної 
колегії
кУрс: 2
парафіЯ: св. фаустини у м. горо -   
         док  (вікторія)
кріМ Цього: опікується хво-
рими братами – наш медбрат; 
займається семінарійним книжко-
вим магазинчиком; віднедавна бере 
активну участь в душпастирській 
праці в інтернатах.

кл. олекСІй 
ПиСТоГоВ

газеТа: належить до 
редакційної колегії
кУрс: 1
парафіЯ: Народження 
пресвятої діви Марії 
 м. луганськ
кріМ Цього: помічник в 
прибиранні кімнат для гостей
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Ростислав, пистогов олексій 
і пухальський олександр. 
Комп’ютерною версткою займав-
ся кл. овчарук олексій. сьогодні 
газета прогресує – змінився її 
зовнішній вигляд: з формату А5 
вона переросла у більший  – А4, 
змінилося оформлення, стиль на-
писання, зросла «професійність» 
авторів статей, а найбільшим на-
шим здивуванням було те, що 
тираж з 200 примірників за 4 но-
мери зріс у 2000. отже, життям  
семінарії цікавляться, що для 
нас є великою радістю. Загаль-
на мета газети –  показати життя 
семінарії, зокрема усім, хто нею 
цікавиться, а найбільше - моло-
дим хлопцям, які шукають своєї 
дороги у житті. Можливо,  газета 
допоможе  їм розпізнати дорогу 
покликання. перші три випусКи Газети «Голос семінарії»

«Першачки», 
або 

«ми стали на рік старшими!»
Філософія, філософія і ще раз філософія… Так в загаль-
ному можна описати, куди йде час на першому, а пізніше  
й на другому курсі. Все рідше і рідше тоді можна почути: 

«Хлопці, сьогодні після обіду потрібно йти до праці». 
натомість  частішає заклик на зразок: «Хлопці, сьогодні 
після обіду, - (або ж у четвер, який є днем відпочинку), - 

маємо уроки, бо приїхав  професор з Польщі, який пере-
буватиме тут лише тиждень».

Кл. олеКсанДр 
бурмістров

іі курс

інавГурація

 Інавгурацією, як ми вже зга-
дували у другому номері га-
зети «Голос семінарії», наша 
семінарія розпочинає навчаль-
ний рік. Це свято особливо 
важливе для першокурсників, 
адже саме цього дня вони ста-
ють повноцінними клериками, 
зараховуються до семінарійної 
спільноти та отримують залікові 
книжки, у яких згодом з′являться 

оцінки. І вже від цього дня -  все 
менше праці та все більше на-
вчання.

зДобуваємо знання

 Хлопці, які переходять зі 
вступного курсу на перший, 
усвідомлюють, наскільки  лег-
шим було їхнє життя на «0»-

му курсі, адже тепер воно 
складнішає. Але, як відомо, по-
чатки завжди важкі. труднощі 
викликають незрозумілі наукові 
вирази та слова, важко ще й 
тому, що заняття проводяться 
здебільшого польською мовою, 
оскільки викладачі переважно з 
польщі. однак  людина -  істота 

розумна, тому, докладаючи зу-
силь та старань, семінаристи не-
одноразово досягають відмінних 
результатів, про що свідчать їхні 
«заліковки».
  на першому курсі ми вивчаємо 
філософію (історію філософії, 
метафізику, логіку, теорію 
пізнання та інші), а також історію 
Церкви; продовжуємо вивчати 
латинську мову, повторюємо 
та поглиблюємо українську. 
Цікавим є знайомство з грецькою 
мовою; англійську ж, італійську 
та німецьку вивчаємо за влас-
ним вибором. поповнюємо наші 
знання під час вивчення Історії 
спасіння, літургіки, археології, 
теології духовності, української 
літератури, музики та багатьох 
інших предметів.

перші ФунКції та 
віДповіДальність за них

  Щороку в семінарії після пер-
шого семестру проводяться так 
звані «вибори», у яких беруть 
участь всі клерики. на цих вибо-
рах ми голосуємо, кого б  хотіли 
бачити на тій чи іншій посаді. 
семінаристи-першокурсники  
отримують тут свої функції впер-

ше. Кожен з них після  виборів 
матиме певні доручення та буде 
вчитися відповідальності за ті 
речі і тих братів, котрих йому 
довірили. Відтепер вони змо-
жуть також служити біля Господ-
нього вівтаря міністрантами і по 
черзі співатимуть псалми під час 
святої літургії у великій каплиці, 
де збираються всі семінаристи, 
окрім вступного курсу, а також 
в парафіяльному костелі св. 
Єпископа станіслава.
підсумовуючи усе вищесказане, 
можемо з певністю стверджува-

ось вона... перша серйозна сесія 

ти, що перший курс - це важли-
вий час для кожного семінариста. 
Адже саме тоді ми зустрічаємося 
зі справжніми проблемами 
та відповідальністю. саме з 
цього курсу розпочинається 
повноцінне життя у семінарійній 
спільноті та саме тут клерик 
зустрічається з такою нелегкою 
наукою, як філософія. І якщо він 
не зможе прийняти цього всього 
з радістю та любов’ю,  як Божого 
дару, спочатку, то в майбутньому 
йому це буде важко зробити, а, 
можливо, навіть нереально.

неопресвітери відправили в 
семінарії приміційну службу

неопресвітери уДіляють приміційноГо блаГословіння проФесорам

4 червня у перший четвер 
місяця, коли Церква особли-
во згадує таємницю установ-
лення Євхаристії та Священ-
ства нововисвячені священики: 
о. Павло Шендера, о. Андрій 
Счастлівцев та о. Денис Флік 
відправили вперше для цілої 
семінарійної спільноти Службу 
Божу. Радості не було меж... 
З тими, якими навчався, радів 
або ж сумував стали по той 
бік вівтаря, щоб служит Бо-
жому Людові. На завершен-
ня приміціанти уділили всім 
присутнім благословення.
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Священик
 і 

засоби
масової
Інформації

Семінарія і мас – медіа, 
священик і змІ, чи є 

щось тут спільного? зви-
чайна людина, католик 
не знайде багато пара-

лелей і напевно знизить 
плечима. натомість ми, 

семінаристи можемо бага-
то чого сказати.

ДоповіДь має світлана ярошенКо

 тихим будням Городоцької 
семінарії, які аж ніяк не мож-
на назвати сірими, надав осо-
бливо яскравої барви цікавості 
та корисності симпозіум, який 
носив назву: «ЗМІ на служінні 

Кл. ростислав 
ГрабовсьКий

і курс

Церкви». Його для нас провели 
три журналістки: світлана Яро-
шенко, Юлія Завадська, олена 
Кулигіна, під організаторством 
нашого випускника, студен-
та Католицького люблінського 
університету та редактора газети 
«CREDO» - о. Миколи Мишовсь-
кого. Цей симпозіум доволі 
сильно зацікавив семінаристів, 
адже чогось подібного у нас 

не відбувалось, і для його 
організаторів це був незвичай-
ний виступ, бо у такому закладі 
як Духовна семінарія, і для такої 
аудиторії, як майбутні священи-
ки, не часто приходиться висту-
пати. отож, вогонь інтриги для 
обох сторін палав.
 на початку симпозіуму роз-
глянули роль ЗМІ в сучасно-
му світі. Далі йшла мова про 
ЗМІ, як чинник формування 
суспільної думки про Церк-
ву, медіальна особа або облич-
чя Церкви в особі єпископа чи 
священика. семінаристи одразу 
зауважили професіоналізм ви-
ступаючих перед ними людей, 
а також вміння з інтригуючою 
цікавістю та доступністю викла-
сти матеріал перед слухачами. 
Дівчата і священик розбивали 
один за одним міфи, які багато 
людей мають щодо мас – медіа 
у галузі євангелізації. о. Ми-
кола іронічно висвітлив тему , 
яка насторожує багатьох, коли 
вони чують термін: «Церква в 
інтернеті»,і показав перспективи 
комунікаційної співпраці такої 
інституції як суспільство, і та-
кого Божого знаряддя, як Церк-
ва.також висвітлив специфіку 
і принцип дії інтернету. З його 
конференції можна було зро-
бити висновок,що інтернет це 
спосіб,яким можна проголошу-
вати слово Боже, євангелізуючи 
світ.
 у нас відбувається багато 
симпозіумів, але такої активної 
участі клериків у них не завжди 
можна спостерігати. З виступу 

Юлі Завадської ми тепер більше 
знаємо як потрібно спілкуватись 
з журналістами, і наскільки для 
нашої Церква така співпраця 
корисна. однією із доповідей 
олени Кулигіної були поради, 
як організовувати заходи для 
преси, з ціллю висвітлення ак-
туального життя і подій Церкви. 
А світлана Ярошенко подала 
наочний і цікавий приклад, як 

можна допомогти потребуючо-
му молитвою, за допомогою sms 
повідомлень.
 Конференції дівчат і о. Ми-
коли давали відповіді на бага-
то питань, які цікавили нас як 
потенційних співпрацівників та 
посередників Церкви зі ЗМІ.
 також дуже корисною бу-
ла зустріч організаторів сим-
позіуму і редакції нашої се-

мінарійної газети « Голос 
семінарії», де нам дали поради, 
поділились досвідом і пообіцяли 
консультаційну допомогу у май-
бутньому.
 І, як завжди, в кінці звуча-
ли традиційні подяки та по-
бажання, але саме цього разу 
їх не можна було назвати ба-
нальними, тому що таку рису 
як щирість, дуже важко прихо-
вати, а саме вона фігурувала у 
підсумку симпозіуму, в якому 
мали місце коментарі як задово-
лених (як було видно) зі свого « 
відрядження» дівчат та священи-
ка, так і вдячних посмішок і щи-
рих побажань семінаристів, які з 
нетерпінням чекатимуть такого 
приємного візиту медіа у «серце 
нашої дієцезії».

а нас було баГато... таК що було Кому слухати, а тим більше Для КоГо розповіДати

спочатКу 
ми їх бояли-
ся. Думали, 
що все буДе 

нуДне, а меДія 
це щось... 

але приКінці 
все стало 

по-іншому: 
ми зрозуміли 

- мас-меДія це 
засіб проГоло-
шення христа

засоБи масової інформації - 
це засіБ, яким церква Повинна 

Послуговуватися, щоБ Про-
голошувати всім людям ісуса 

христа
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літо 
семінариста
«ура! канікули!» Так семінаристи зустрічають останній 
день навчання. Це зовсім не означає, що їм набридло 
семінарійне життя. навпаки - воно прекрасне і радісне. 
Просто прийшов час, коли можна трішки відпочити від 
навчання і набратися нових сил, щоб надалі могти вчити-
ся нести людям Христа. Цьогорічні канікули розпочина-
ються 24 червня і будуть тривати аж до 21 вересня.

нововвеДення 
(практика у парафіях)

  Зазвичай, канікули семінариста 
досить насичені та різноманітні, 
а особливо це стосується  
клериків, котрі вже мають су-
тани. Цього року наші канікули 
стануть ще цікавішими та більш 
пізнавальними. Кожен  буде 
мати можливість побувати у 
якійсь певній парафії рідної 
дієцезії протягом декількох 
тижнів. Ця так звана допомога 

у душпастирстві або практика є 
цьогорічним нововведенням, з 
метою набування семінаристами 
навичок душпастирської праці, 
а також для більшого знайом-
ства з парафіями та  працею 
священиків рідної  дієцезії.

паломництво До матері боЖої 
летичівсьКої

  Щороку з 1 по 6 липня з 
Кам΄янця-подільського і то-
машполя вирушає паломництво 
до летичева, щоб там вклонити-
ся та віддати шану Богородиці 
летичівській, яка є Матір’ю 
нашої дієцезії. у паломництві 
беруть участь також семінаристи 
(для сутанових  це вже обов’язок), 

які допомагають священикам у 
його проведенні. паломництво 
закінчується урочистою служ-
бою Божою, з участю єпископа, 
багатьох священиків, вірних, і, 
звичайно ж, семінаристів.

працюємо на славу боЖу 
(практика у семінарії)

«Ora et labora», «Молися і пра-
цюй», -  закликав св. Бенедикт 
з нурсії. не лише молитва, на-
вчання та відпочинок, але й 
праця, яка гартує дух і тіло лю-
дини. Кожен семінарист впро-
довж канікул зобов’язаний до 
2-тижневої практики у семінарії. 
практика базується переважно 
на фізичній праці, що сприяє 
тому, щоб навчитися чогось 
нового та й просто дозволяє 
ставати  більш зрілою люди-
ною. працюючи, кожен клерик 
усвідомлює, що робить це все 
також для себе, адже йому тут 
жити не один рік, а цілих сім, 
тому  доречним буде народне 
прислів’я: «Що зробиш, те й ма-

тимеш». До цієї практики мож-
на також  додати тижневу прак-
тику у Кам΄янець-подільській 
катедрі, яку обов’язково має 
відпрацювати кожен сутановий 
клерик.

Духовний віДпочиноК 
(реколекції, оази та багато іншого)
  В першу чергу хотілося 
б звернути увагу на те, що 
наші семінаристи щороку 
організовують реколекції для 
міністрантів, з метою пробуд-
ження нових покликань до свя-
щеницького та монашого жит-
тя, а також щоб кожен з них, 
входячи у самостійне життя, 
мав під собою міцний фунда-
мент віри. Цьогорічні реколекції 
відбудуться у Карпатах, з 7 по 14 
липня. 
  також наша семінарія майже 
кожної неділі, про що ми вже зга-
дували у попередніх номерах га-
зети, відвідує соколівську та со-
лобковецьку школи-інтернати, а 
під час канікул проводить для 
них реколекції, організовуючи 
виїзди у різні куточки нашої 

дієцезії і за її межі. 
  на цьому канікули семінариста 
не закінчуються. Він з власної 
волі у свій вільний час може 
їхати на різні реколекції та оази, 
щоб там ще більше пізнавати 
Бога та Його святу волю.

Домашній віДпочиноК 
(час для себе)

люди кажуть, що куди б люди-
на не поїхала і не пішла, вона 
завжди буде пам’ятати, а  навіть 
сумувати за власною домівкою. 
тому кожен клерик має змогу 
під час канікул побути декілька 
тижнів вдома. насамперед - щоб 
відпочити морально та фізично 
від усіх стресів та навантажень, 
які спадають на нього протягом 
цілого року. І, звичайно ж, щоб 
побачитися з рідними, друзя-
ми, знайомими: поспілкуватися, 
можливо, чимось допомогти 
їм, поділитися своїми вражен-
нями та спогадами з семінарії. 
необхідно також допомогти 
отцю настоятелю рідної парафії, 
якщо виникне така потреба. А 
ще  можна з’їздити або піти ку-

Кл. олеКсанДр 
бурмістров

іі курс

дись, на що не було можливості 
та часу протягом навчального 
року.

Повернення до семінарії 
(новий навчальний рік)

  З літніх канікул семінаристи по-
вертаються радісними та повни-
ми нового ентузіазму. Знають, 
що їх чекає нелегкий шлях у 
несенні щоденних семінарійних  
обов’язків і навчання. проте  це 
їх не лякає, адже вони покликані 
самим Богом, щоб йти і плід 
принести; щоб вчитися Божої 
науки, якої неможливо знайти в 
жодній з книжок, окрім Божого 
слова, щоб відкривати там для 
себе Божі чесноти: віру, надію і 
любов; щоб могти ними жити, а 
в майбутньому ділитися набутим 
досвідом з тими, до кого пошле 
Господь. та найголовніша мета, 
задля якої кожен семінарист що-
року повертається до семінарії, 
звучить так:  продовжувати йти 
далі дорогою покликання та 
«Прагну служити богові і лю-
дям у Таїнстві священства».

за нас Ти страждав, за нас був розп’ятий…
Кл. олеКсанДр 

саДовий 

і курс

  В березні 2009 року відбулася 
молитва Хресної Дороги в 
школах-інтернатах  у селах 
соколівка та солобківці, що 
в Ярмолинецькому районі. До 
цих  інтернатів протягом року 
приїздять клерики 2-го, 3-го, 
4-го та 5-го курсів, котрі форму-
ють у дітей уявлення про твор-
ця, поширюють їхній кругозір, 
заохочують до слухняності ви-
хователям. 
    Крім  уроків катехези, клерики до-
помагають ткож організовувати 
дозвілля школярів, проводять 

для них різноманітні концертні 
програми, спортивні ігрища, зо-
крема, особливою популярністю 
користується гра у футбол.
 До проведення молитви Хресної 
Дороги значною мірою спри-
чинилися клерики 1-го курсу і 
кілька парафіянок м. Городка, 
котрі намагалися допомогти 

дітям краще зрозуміти таємницю 
Христових страждань. Цьому пе-
редувало старанне приготування: 
підбиралися відповідні костюми 
та сценарій, щоб якнайбільше 
наблизити дитячі, а також і свої 
душі до страждаючого Христа, 
переживаючи Хресну Дорогу 
разом з дітьми. (закін. на с.36)

Незважаючи на 
те, що дітям вла-
стивий непосидю-
чий характер і їх 
важко налашту-
вати на серйозне 
сприйняття та-
кого заходу, вони 
досить поважно 
віднеслися до подій 
Хресної Дороги, яку 
заради нас прой-
шов Ісус Христос.
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слуЖІннЯ БлиЖнІМслуЖІннЯ БлиЖнІМ

неділя – дуже насичений день для групи семінаристів, 
які відвідують Соколівську і Солобковецьку школи-

інтернати. Дві катехези, ігри (серед яких першість на-
лежить футболу), багато спілкування, сміху, радості. 

один раз в місяць тут відправляється божа Служба. ми 
задоволені, що можемо цим дітям подарувати хоча б трохи 

часу, щоб на їхніх обличчях засяяли посмішки.

пустіть 
дітей 
приходити 
до Мене…

Кл. олеГ 
ЖаруК

іV курс

трішКи історії

  Все почалося 10 років тому. 
Група семінаристів вирішила 
відвідувати  соколівську загаль-
ноосвітню школу-інтернат, щоб 
поділитися  з дітьми, котрі там 
перебувають, теплом своїх сер-
дець і розказати, що Бог про них 
особливо піклується та що вони 
– Його улюблені діти. Дирекція 
школи охоче погодилася на 
пропозицію семінаристів. І так 
все почалося… Було важко, 
але, дивлячись з перспективи 
часу, можна ствердити: праця 
попередніх років не була мар-
ною,  навпаки -  принесла свої 
плоди.
До солобковецької загально-
освітньої школи-інтернату семі-

наристи на запрошення дирекції 
школи почали приїздити нещо-
давно – від травня 2008 року. Але  
не будемо забігати наперед…

неДільний раноК

  Дорога до соколівки з Го-
родка, що знаходиться на 
трасі Ярмолинці – Кам’янець-
подільський, зовсім недовга 
– всього лише півгодини їзди. 
Це зовсім мало, тим паче, коли 
усвідомлюєш, як тебе чекають! 
«слава Ісусу Христу!» - лунає 
біля ще зачинених дверей 
семінарійного буса. Це дітлахи, 
вгледівши з вікна, що до них 
їдуть «крєліки» (так вони нас 

називають, бо важко вимови-
ти «клерик», хоча багатьом 
вимовити це слово все ж таки 
вдається), обступивши буса ве-
ликою юрбою, виносять нас май-
же на руках. Відразу з’являється 
радісна думка: «нас тут чека-
ли!». Ще триває декілька хвилин 
привітань з усіма: дітлахами, 
вчителями, працівниками. ну, а 
потім - катехеза. Загалом, вона  
проходить в 6-ти групах, в одній 
з яких діти  готуються до Хре-
щення та першого причастя. не 
всі беруть участь в катехезі, бо не 
хочемо нікого змушувати, дити-
на  вибирає сама. Хоча, у цілому, 
лише дехто не приходить.

  після катехези завжди гамірно: 
футбол або інші ігри, цікаві роз-
мови, жарти… Близько полудня 
наступає найгірший момент – 
прощання. Звідусіль чути: «таж 
не їдьте! Залишіться з нами!». 
однак нас чекають ще діти з 
солобковець… тож з надією 
відповідаємо: «Через тиждень 
приїдемо!» Діти самі зраджу-
ють таємницю тижневого че-
кання: для них це дуже довго, а 
недільний ранок, якою б не була 
погода, завжди радісний: до них 
їдуть «крєліки»!

вирушаємо Далі: солобКівці

  солобковецька загальноосвітня 
школа-інтернат знаходиться 
близько 10 км від соколівки. 
їздимо сюди тільки перший рік, 
однак  здається, що вже «…над-
цятий». «о, дядя саша приїхав! 
А чому не приїхав дядя паша?» 
(цікаво, але тут вони не мо-
жуть зрозуміти слова «клерик», 
тому, виражаючи  свою повагу, 
звертаються до нас «дядя»). За 
декілька хвилин надворі та в ко-
ридорах  настає тиша – йде ка-
техеза, від найменших діток до 
найстарших. останнім  часом 
тут також сформувалася  група 
з 5-ти осіб, які активно готують-
ся до першого причастя. ну, а 
потім…  не встигаєш за всіма: ті 
просять на футбол, ті на волей-
бол, ті хочуть просто порозмов-

ляти… Весело, цікаво, навіть 
важко виїжджати. Хочеться з 
ними залишитися… назавжди, 
щоб подарувати краплю любові, 
якої,  можливо, не дали їм рідні 
батьки. З ними добре, вони ж 
найменші, вони -  мов ангели…

перспеКтиви на літо

  Зустрічаємося з дітками та-
кож  влітку, організовуючи для 
них відпочинок з Богом. З на-
ближенням канікул все частіше 
лунають запитання: «А куди 
ми поїдемо? А мене візьмете?». 
Для соколівки це вже шостий 
відпочинок. торік ми побува-
ли з ними в Карпатах, цього 
року плануємо відпочивати у с. 
Федорівка, що неподалік Мура-
фи; натомість для солобковець 
усе буде вперше.

КонКурс «малюноК на асФальті» в солобКовецьКій 
заГальноосвітній шКолі-інтернат 10 травня 2009 р.

Діти самі зраджують таємницю 
тижневого чекання: для них це дуже 

довго, а недільний ранок, якою б 
не була погода, завжди радісний: до 

них їдуть «крєліки»!

ЖиТТєВий ВибІР

Нещастя, горе, страх, біда -
Це речі, добре нам  знайомі.
Любов же, радість, доброта
У певній мірі теж відомі.

Любити – значить, помирати,
Якщо надієшся - живеш,
Любов цю мусиш вибирати
В життя дорозі, де ідеш.

Життя – це річ, нам знана 
всім,
Воно веде в свої простори.
Не залишає нас ні в чім,
І завжди поруч, і ніколи.

Коли в житті цім Бог 
присутній,-
Воно здається нам важким.
А що без Бога може бути,
Якщо Він -  все, й керує всім?

Любити, жити, – це все про-
сто,
Якщо не думаєш про суть, -
Воно буває, що й не знають,
От, просто так собі -  жи-
вуть.

А Бог займає місце в цім
Житті малесеньку частинку.
Чи радість в нас, чи дні сумні,
 Живем з нажитку до нажит-
ку.

Бог вибрав нас. тепер і ми 
З любов’ю маєм обирати.
Чи з Богом жити нам, чи ні,
Чи просто так, аби ніяко.

Усе це клопоти земні,
Кого турбує те небесне...
А ось якраз таки і ні!
Бо з Богом жить завжди 
чудесно.

Кл. олеКсанДр 
саДовий 

і курс
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aD maIOREm DEI GlORIam aD maIOREm DEI GlORIam

«З цим гуртом хоч 
зараз на край світу!»
2-3-го травня наш семінарійний гурт гастролював 
у м. Хмільнику, у парафії Пресвятої Трійці, куди 
прибув на запрoшення о. Володимира кирилюка, 
випускника нашої Семінарії, а ще - колишнього 
бас-гітариста вищезгаданого гурту. Своїми вражен-
нями о. Володимир охоче погодився поділитися з 
«Голосом Семінарії».

  отче, яКі ваші враЖення після 
Концерту?

  Відверто кажучи, це мій перший 
концерт, коли я не граю в гурті, а 
дивлюся збоку. Я приємно вра-

СемІнАРІйний музичний ГуРТ

жений, хлопці дійсно чудово гра-
ють та не перестають чарувати 
слухачів, як це й було на протязі 
багатьох попередніх років.

  розКаЖіть трішКи про те, яК ви 
потрапили До Гурту, та про йоГо 
Діяльність у часи вашоГо пере-
бування в ньому.

  Ще до семінарії я вчився гра-
ти на бас-гітарі, а мій перший 

виступ у семінарійному гурті 
відбувся, коли я був на вступ-
ному курсі. тоді ми грали для 
міністрантів, що приїхали на 
зустріч. «справжній» бас-гіта-
рист захворів, а мене попроси-
ли його замінити, на що я, зви-
чайно ж, погодився і без жодної 
репетиції пішов грати. А далі 
все закрутилось: репетиції, кон-
церти… Вже й не згадаєш усьо-
го: дні молоді у Хмельницькому, 
Кіровоград (з’їзд протестантів), 
Вінниця, немирів, Бар, нетішин, 
одеса, Мурафа, летичів, тар-
нув (польща)… усього й не 
перелічити. Загалом, наша 
діяльність мала два напрям-

ки. перший - це концерти так 
званого «Апостольства покли-
кань», на яких ми розповідали 
про семінарію. люди потребу-
вали цього, тоді ж іще «Голосу 
семінарії» не було (сміється). 
Іноді людина боїться запита-
ти сам на сам,  що ж діється за 
тими семінарійними мурами? А 
на таких концертах можна було 
ставити питання і люди охоче це 
робили. Часом ці питання вида-
валися складними (про целібат, 
наприклад), але Господь завж-
ди провадив. натомість другим 
напрямком нашої діяльності 
були Євангелізаційні концерти, 
де ми передусім проголошува-
ли Христа. траплялося висту-
пати навіть на площах міст, де 
нас слухали  люди невіруючі та 
далекі від Бога.

 яК ви поєДнували навчання 
в семінарії з таКим бурхли-
вим, моЖна навіть сКазати, 
«зірКовим» Життям? це було 
ваЖКо?

  Для мене кожен виступ був 
великою радістю, адже тоді мо-
жеш славити Ісуса і проголошу-
вати Добру новину. З іншого ж 
боку, через репетиції я дуже ча-
сто втрачав свій вільний час. Всі 
йшли на футбол і мене кликали, 
а тут треба  йти на репетицію… 
однак я ніколи через це не шко-
дував, не шкодую, і, думаю, не 
буду шкодувати. скрізь, куди ми 
приїжджали, панувала атмос-

фера радості, і, що цікаво, не 
лише серед молоді, яка просто 
не може жити без сучасної му-
зики, але також серед старших 
осіб, які багато молилися за нові 
покликання і в нас, майбутніх 
священиках, бачили плоди цієї 
молитви.

  чи зараз хочеться поГрати час 
віД часу, яК то було Колись?

Кл. ярослав 
росочинсьКий

ііі курс

о. волоДимир приГаДує молоДість...

  сьогодні взяв до рук бас-гітару. 
Це той самий «бас», з яким я 
об’їхав пів-україни і не тільки. 
стільки спогадів… Але для мене 
була і є важливою передусім 
спільнота тих, з ким я грав. І 
якби тепер хлопці мені тільки 
запропонували поїхати десь з 
ними на концерт, то, кажу щиро: 
з цим гуртом хоч зараз на край 
світу!

вінницька парафія святого духа (вишенька) 
отримаЛа нового настоятеЛя

  Ним став о. Даріуш Гузяк - ду-
ховний отець нашої семінарії. 
О. Даріуш походить з м. Новий 
тарг (Польща), що належить 
Краковській Архідієцезії. Ду-
ховним отцем і викладачем 
теології внутрішнього жит-
тя і Катехизму призначений 
від 23 вересня 2004 року. Від 
8 березня 2009 року декретом 

єпископа-ординарія Ка-мянець-
Подільської дієцезії призначений 
настоятелем парафії Свято-
го Духа, що в Вінниці (Вишень-
ка). До цього настоятелем був 
о. Станіслав Кшишковський, 
який став настоятелем парафії 
Святого Архангела Михаїла (м. 
Дунаївці).

о. Даріуш ГузяК
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хочу стати 

священиком!

на запитання, що 
потрібно зробити, щоб 

стати священиКом, моЖ-
на Жартома віДповісти: 

небаГато, всьоГо лише  8 
роКів навчання у вищій 

Духовній семінарії.
 але….!!!!!!!!!!!!!!!

  перш ніж стати священиком, 
потрібно відчути у своєму серці 
голос Бога, розпізнати своє по-
кликання. тільки тоді можна 
відповісти «ТАк», свідомо і 
добровільно обираючи дорогу 
до священства. Молода людина, 
зустрівшись з Господом, завжди 
намагається запитати: «Де Ти 
живеш?» (Йн 1,38) Відповідь 
Господа незмінна: «Ходи і поди-
вися». у таких пошуках багато 
юнаків потрапляє до семінарії. 
так  2001 року розпочалася і моя 
дорога до священства. Здається 
легкою, але водночас буває тер-
нистою, радісною, але й не без 
смутку, перемоги часто чергу-
ються з падіннями. та завдяки Го-
споду і Його благодаті, я сьогодні 

реалізовую своє прагнення стати 
священиком. Бог перший цього 
захотів – дав мені дар покли-
кання, через молитву допоміг 
його розпізнати, привів мене до 
брам семінарії, а, співпрацюючи 
з Його волею протягом восьми 
років у семінарії,  хочу далі слу-
жити Йому у священстві.
  священство є передусім 
таїнством, а священик – це той, 
хто спроможний зректися засну-
вання власної сім’ї задля того, 
щоб Христовою любов’ю лю-
бити усіх в дусі служіння. Бути 
священиком – це бути подібним 
до Ісуса Христа. 
  В житті кожної людини прихо-
дить момент, коли потрібно зро-
бити вибір. люди переживають 
це по-різному. Іноді це стається 
раптово, часом внаслідок до-
вгих роздумів і переживань, 
але все ж таки приходить мить, 
коли потрібно вибрати  дорогу, 
на яку кличе Господь, ту, яка ве-
стиме до спасіння. І дуже важ-

ливо, щоб під час такого вибору 
хтось товаришував нам духовно, 
і перш за все - священик. Хочу 
поділитися тим, що не потрібно 
боятися відкрити своє покликан-
ня, а навпаки - відповідати на 
голос Бога, не боятися того, що 
скажуть друзі, вихователі зі шко-
ли і т.д. 
  найбільшою допомогою у 
розпізнанні свого покликання є 
молитва, і не лише з молитов-
ника чи надрукованого тексту, 
а перш за все молитва серця, 
своїми словами, адже це  розмова 
з моїм небесним отцем. В кож-
ному виборі свого життя людина 
повинна керуватися  Господом, 
спілкуючись з ним у молитві.
 
  на нижченаведені запитання, 
котрі стосуються теми «Хочу 
бути священиком», відповідає 
семінарист 0 курсу  городоцької 
Вищої Духовної Семінарії Свя-
того Духа, Євген Фізер з  м. Сва-
лява закарпатської області.

о. андрій: коли ти відчув го-
лос бога в своєму серці, то, ма-
буть, розмовляв про це зі своїм 
настоятелем. якою була його 
реакція, коли ти сказав: «отче 
настоятелю, я хочу бути свя-
щеником?»

кл. Євген Фізер: отець настоя-
тель, почувши це запитання, 
не проявив жодної реакції, але 
через декілька секунд запитав: 
«Чи твоє рішення остаточне?». 
Я відповів, що в даний момент 
відчуваю велике прагнення ста-
ти священиком. Для мене це 

означало внутрішній голос мого 
небесного отця, на який хочу 
відповісти тАК. Решту мого 
рішення щодо цього довіряю 
Всемогутньому Богу, який дав 
мені відчути дар покликання до 
священства. останні два шкільні 
роки (10-11 класи) мій духовний 
отець вказував на суть особистої 
молитви, яка є основою під час 
вибору цієї дороги. 

о. андрій: І… наступив той 
важливий момент, час збиран-
ня документів. якими були 
твої відчуття?

кл. Євген Фізер:  Щоб  всту-
пити до вищого учбового за-
кладу, наприклад, інституту 
чи університету,   відомо, які 
потрібно документи. А які ж 
потрібно, щоб вступити до 
Вищої Духовної семінарії? на-
певно, не зовнішнє тестування, 
але щось особливе: по-перше 
- святе письмо; по-друге - 
розарій; по-третє - благословен-
ня настоятеля…..:-)))

о. андрій: як  друзі  відреагували 
на твій вибір «хочу бути свя-
щеником»?

кл. Євген Фізер: Реакція друзів, 
а їх я маю немало, в кожного 
була різною. одні сприймали це 
позитивно і раділи, а інші…  не 
кожен міг зрозуміти мій вибір. 
Але радує те, що пам’ятають про 
мене в своїх молитвах.

о. андрій: нарешті прийшов 
час сказати своїм рідним: я 
йду в семінарію. якою була 
їхня реакція?

кл. Євген Фізер: «Це твій 
вибір.»

о. андрій: Після того, як ти 
здав документи до семінарії, 
тобі, напевно, сказали. що 
буде ще так званий вступний 
екзамен. Це було страшно чи 

радісно? як відбувся твій пер-
ший екзамен в семінарії?

кл. Євген Фізер: Звичайно,що 
передусім було радісно, тому 
що нарешті здійснилося 
довгоочікуване прагнення вира-
зити своє «тАК» Господу, Який 
подарував мені дар покликання 
до священства. Але не бракува-
ло також звичайного людського 
переживання. найпрекраснішим 
моментом були слова ректора: 
«Ми тебе приймаємо в нашу 
семінарійну родину».

о. андрій: Після прийняття 
до спільноти семінаристів, 
за тиждень до навчання, 
відбулися реколекції, які за-
звичай є часом приготування 
до семінарійного життя. яки-
ми були твої перші враження?

кл. Євген Фізер: Мої перші 
семінарійні реколекції відбулися 
в с. Маниківці, Хмельницької 
області, котрі провадив о. ста-
ніслав Козьол. Вони тривали 
10 днів. Час реколекцій -  завж-
ди особливий. Кожен з нас міг 
ближче з’єднатися з Господом у 
молитві, пресвятій Євхаристії, 
адорації. у вільний час ми грали 
у футбол, знайомилися ближче 
один з одним.

о. андрій: Розкажи про свій 
перший день в семінарії. як 
ти його прожив, перебуваю-

чи далеко від дому, батьків та 
друзів? 

кл. Євген Фізер: 22 вересня я 
переступив поріг семінарії і 
розпочалося моє семінарійне 
життя. Цей день буде в моєму 
житті завжди особливий: за-
лишаючи дім, батьків, друзів, а 
вибираючи Господа, я увійшов 
до іншої, нової спільноти, де 
не було двох чи трьох осіб, а до 
50 і всі різні.  Все здавалось чу-
жим, часом хотілося увійти до 
каплиці і заплакати, а водночас 
шукати підтримки в Господа, 
Який мене сюди привів. Цікавим 
було знайомство зі старшими 
семінаристами, а найцікавішими 
були уроки. Для мене незабутнім 
був перший студіум (3,5 години), 
це час після обіду, призначений 
для особистого навчання.
  З перспективи одного року на-
вчання в семінарії, хочу сказа-
ти, що варто відповісти Богові 
«тАК», зрікаючись самого себе 
і пропозицій цього світу, ідучи 
слідом за ним, щоб стати зна-
ряддям в Його руках. 

  заохочуємо ВСІХ, хто прочитав 
цю статтю, молитися про нові по-
кликання до священства, щоб не 
бракувало на божій ниві добрих 
пастирів.
  Для  юнаків, котрі ще не відкрили 
свого покликання або вагаються 
його відкрити:

варто стати 
священиКом!!!

о. анДрій 
счастлівцев

в жиТТі кожної людини приходиТь моменТ, коли поТрібно зробиТи вибір. люди пере-
живаюТь це по-різному. іноді це сТаєТься рапТово, часом внаслідок довгих роздумів 
і переживань, але все ж Таки приходиТь миТь, коли поТрібно вибраТи  дорогу, на яку 
кличе господь, Ту, яка весТиме до спасіння.

о. анДрій счачтлівцев і Кл. євГен Фізер
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А нА ЗАКІнЧеннЯ...

 (продовження, початок с.29)
незважаючи на те, що дітям вла-
стивий непосидючий характер і 
їх важко налаштувати на серйоз-
не сприйняття такого заходу, 
вони досить поважно віднеслися 
до подій Хресної Дороги, яку за-
ради нас пройшов Ісус Христос.
 про це переконливо 
свідчили репліки, які можна 
було почути серед дітей: ”на 
цьому місці мав бути я”, чи “Це, 
мабуть, боляче!”
 недарма Господь казав: 
“Будьте, як діти,” - бо вони сприй-
мають все так, як воно є, і вірять 

у все, що їм кажеш чи показуєш. 
тому такою відповідальною є ця 
місія для тих, хто її проводить: 
місія несення дітям Христа…
 Вдивляючись у дитячі об-
личчя, можна було помітити гли-
боке переживання, яке, мабуть, 
залишиться надовго, адже ці 
діти нечасто мають можливість 
таких зустрічей з Ісусом. А як 
ми переживаємо зустріч з Ісусом 
на Хресній Дорозі? Часто бракує 
навіть часу або бажання, щоб 
прийти до храму на цю молит-
ву…

жнива веЛикі, а роБітників 
маЛо, просіть отже господаря 

жнив, щоБ посЛав роБітників 
на свої жнива (лк 10,2)

ВІД кАнДиДАТІВ ВимАГАєТьСя До СВяЩенСТВА:

Передусім щира воля та чистий намір служити Богові та лю-
дям у священстві, а також наступні документи:

1. Заява
2. Автобіографія, написана власноруч
3. свідоцтво про Хрещення та Миропомазання
4. свідоцтво про церковний шлюб батьків
5. Характеристика настоятеля парафії та катехитів
6. свідоцтво про катехизацію
7. Атестат про середню освіту, а також документ про   
 проходження державної атестації до вищих навчаль-    
 них закладів
8. Медичне свідоцтво форма № 286
9. Військовий квиток або посвідчення прописки
10. 3 паспортні фотографії та 2 менші (3х4)

Документи потрібно особисто 
передати до 30 червня 2009 року в 
ректорат семінарії в Городку.

7 липня 2009 року о 10.00 у будинку 
семінарії в Городку відбудеться 
вступний екзамен (усний і пись-
мовий) з Катехизму та життя 
Церкви.

11 вересня 2009 року о 10.00 – дру-
гий термін вступних екзаменів

прийняття ДуховноГо 
оДяГу - сутани

свячення на ДияКона та 
священиКа

Запрошуємо 
на

міністрантську
зустріч

13 - 15 листопада 
2009 року

ІдІть же по всьому 
свІту та проповІдуйте 
ЄвангелІю всякому 

творІнню
Мк 16,15

Свячення пресвітерату і дияконату
Кам’янець-Подільський

23. 05. 2009

Кандидати  до дияКонату Кандидати  до 
священства

одягнення в дияКонсьКу 
шату - дальматиКу

Прийняття хліба та вина на знаК того, 
що буде відПравляти Євхаристію яК 

священиК христа

ПоКладення руК на Кандидата 
до дияКонату

намащення святим ЄлеЄм

неоПресвітери та дияКони з ЄПисКоПом - ординаріЄм 
Кам’янець-ПодільсьКої діЄцезії леоном дубравсьКим

23 червня 2009 роКу

Прийняття Євангелія на знаК 
того, що буде її Проголошува-

ти яК дияКон

госПоди, благослови цих 
вибраних...



Мусите від себе виМагати, навіть 
якщо інші від вас не виМагають

Йоан Павло ІІ


