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Покров Пресвятої Богородиці 

 

Сталося це за правління імператора Лева Премудрого на початку X ст. 

Гнів Божий навис над Царгородом, всюди лютувала страшна пошесть, від 

якої люди падали трупом. Тоді весь народ став у церквах вимолювати 

Божого помилування, зрошував сльозами підніжжя хреста, призивав 

допомоги Пресвятої Богородиці. А хто взиває про допомогу до Пречистої,  
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той напевно буде вислуханий, того Вона не позбавить своєї допомоги, як 

не позбавила й тих, які в Царгороді простягали до Неї свої руки. 

А що сталося далі, те читаємо в житті святого Андрея, Христа ради 

юродивого: “Однієї ночі, під час всенічного славослов’я в церкві у 

Влахернах, в якій зберігалася риза Богоматері з омофором і частиною 

пояса, на молитву прийшов святий Андрей. Був там і учень його Епіфаній 

та один його слуга. Андрей, як зазвичай, пробув у церкві аж до ранку. 

Вранці, о четвертій годині, Андрей побачив величаву жінку, що йшла від 

царських воріт у супроводі численних осіб; святі Йоан Предтеча і Йоан 

Богослов підтримували Її під руки, багато святих у білих одежах ішли перед 

Нею, а інші за Нею, співаючи гимни і духовні пісні. Коли Вона наблизилася 

до амвона, то Андрей підійшов до Епіфанія і запитав його: 

«Чи бачиш ти Владичицю і Царицю світу?» 

«Бачу, отче мій духовний», – відповів Епіфаній. 

І стали вони спостерігати далі. Вона ж приклонила коліна і молилася 

якийсь час, обмиваючи сльозами своє Боговидне і Пречисте лице. 

Закінчивши там молитву, Вона підійшла до престолу і біля нього також 

молилася за предстоячий народ. Після молитви Богородиця зняла з себе 

світлий блискучий покров, що вкривав Її голову, й урочисто тримаючи його 

своїми пречистими руками, розпростерла над цілим народом. Обидва 

самовидці, святі Андрей та Епіфаній, тривалий час дивилися на той 

розпростертий над народом покров. Доки там стояла Пресвята 

Богородиця, доти було видно і той покров. Щойно Вона відійшла, як він 

також зник. Та, взявши його зі собою, Богородиця залишила благодать 

усім, що були там присутні”. 

З тої хвилини пошесть у Царгороді припинилася; святі Андрей і 

Епіфаній розповіли про з’яву, свідками якої удостоїлися бути, і весь народ 

став величати Покров Пречистої Діви. Видіння святого Андрея було 

змальоване на великій іконі, яка зберігається у Влахернській церкві. 

Святий Андрей був слов’янином. Слов’янські народи, а особливо 

Українська земля, з великим богоміллям почитають Покров Пречистої 

Богоматері, якому на Русі присвячено дуже багато церков.  
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ПРОПОВІДЬ ПАПИ ФРАНЦИСКА З НАГОДИ  

КАНОНІЗАЦІЇ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ З КАЛЬКУТТИ 

Під час Святої Меси, яку він очолив у неділю, 4 вересня 2016 р., проголосивши святою 

Матір Терезу з Калькутти, після прочитання євангельського уривку латинською та 

грецькою мовами, Папа Франциск виголосив наступну проповідь: 

«Хто може 

збагнути, чого 

Господь хоче?» 

(Мудр. 9,13). Це 

запитання Книги 

Мудрості, яке ми 

почули в першому 

читанні, 

представляє нам 

наше життя, як 

таємницю, ключ до 

розуміння якої не 

перебуває в нашому володінні. Дійовими особами історії завжди є двоє: з 

одного боку – Бог, з іншого – люди. Нашим завданням є відчути Божий поклик і 

пізніше прийняти Його волю. Але щоб прийняти її без вагань, запитаймо себе: 

якою є Божа воля? 

Пророки багато разів звіщали про те, що приємне Господеві: «Я 

милосердя хочу, а не жертви» (Ос 6,6; Мт 9,13).  Богові приємне кожне діло 

милосердя, тому що в братові, якому допомагаємо, розпізнаємо обличчя Бога, 

Якого ніхто не може бачити (пор. Ів 1,18). Щоразу, коли схиляємося над 

потребами братів, ми дали їсти та пити Ісусові, ми зодягнули, підтримали та 

відвідали Божого Сина (пор. Мт 25,40). Ми торкнулися до Христового тіла…. 
 

Мати Тереза протягом усього свого життя була великодушною 

розподілювачкою божественного милосердя, вчинивши себе доступною для 

всіх через прийняття та захист людського життя, і ненародженого, і покинутого 

й викинутого, немов непотріб. Вона заанґажувалася у захист життя, неустанно 

проголошуючи, що «той, хто ще не народився – є найслабшим, найменшим, 

найнужденнішим». Вона схилялася над знеможеними людьми, залишеними 

вмирати на узбіччях доріг, розпізнаючи гідність, даровану їм Богом; вона 

взивала до могутніх на землі, щоб вони визнали свої провини за злочини, за 

злочини бідності, створеної ними.  
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Її місія на периферіях міст триває також і в наші дні, як промовисте 

свідчення Божої близькості до найбідніших. Сьогодні вручаю цю показову 

постать жінки й богопосвяченої особи всьому світові волонтерства: нехай же 

вона буде вашим прикладом святості! Думаю, що нам буде трохи незручно 

називати її «свята Тереза». Її святість настільки нам близька, настільки ніжна 

та плідна, що ми спонтанно і далі називатимемо її «Мати Тереза». 

Нехай ця невтомна працівниця милосердя допоможе нам дедалі краще 

зрозуміти, що єдиним критерієм нашого діяння є безкорислива любов, вільна 

від будь-якої ідеології та будь-яких обумовлень, яку виливаємо на всіх, не 

залежно від мови, культури, раси чи релігії. Мати Тереза любила повторювати: 

«Може я й не говорю їхньою мовою, але можу усміхнутися». Носімо у серці її 

усмішку та даруймо її тим, кого зустрічаємо на своїй дорозі, особливо тим, що 

страждають. Таким чином відкриємо горизонти радості і надії багатьом 

зневіреним людям, які потребують зрозуміння та ніжності. 

 

З а п о в і д і   М а т е р і   Т е р е з и 
Мати Тереза ніколи не прагнула бути 

популярною. Вона просто робила людям 
добро. Коли її не стало – планета 
осиротіла. Але вона залишила нам свої 
заповіді: 

1. Так, люди непослідовні, нерозумні й 
егоїстичні.  
І все ж, люби їх! 

2. Якщо ти робиш добро, люди 
звинуватять тебе в потаємній корисливості і 
себелюбстві. 
І все ж, твори добро! 

3. Якщо тебе супроводжує успіх, ти 
наживаєш уявних і справжніх ворогів.  
І все ж, добивайся успіху! 

4. Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть.  
І все ж, твори добро! 

5. Щирість і відкритість зроблять тебе уразливим.  
І все ж, будь щирим і відкритим! 

6. Те, що ти будував роками, може зруйнуватися в одну мить.  
І все ж, будуй! 

7. Люди потребують допомоги, але вони ж стануть дорікати тобі за неї.  
І все ж, допомагай людям! 

8. Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар.  
І все ж, віддай світу найкраще, що в тебе є! 
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ДОН ЛУШ ДЖЕРДЖІ ВІДКРИВ ДЕТАЛІ «ТЕМНОЇ НОЧІ ДУШІ»,  

ЯКУ ПЕРЕЖИЛА СВЯТА ТЕРЕЗА КАЛЬКУТСЬКА 

За усмішкою святої Матері Терези часто ховалося велике страждання: про 

це розповів її біограф албанський священик Луш Джерджі. 

«Ця свята дуже 

багато страждала, вона 

бачила страждання і 

робила з них скарб: 

страждання, принесені в 

жертву Господу. Перш за 

все вона показала 

приклад того, як силою 

віри і натхненням любові 

можна йти вперед навіть 

у найважчих ситуаціях. 

Для Матері Терези вірити 

означало шукати. Вона шукала безперервно: починаючи від першого поклику 

Господа – упродовж шести років у віці від 12 до 18 років. Вона продовжувала 

шукати Господа, як Лауретанська монахиня, вона шукала Господа у 

ближньому, а ближнього – в Господі. Вірити означає шукати: це відкритість в 

усіх напрямках. Вона шукала не тільки в Євхаристії. Вона сама казала мені: 

«Було б занадто мало для нас, християн, дізнаватися і любити Ісуса у 

Євхаристії». Але від Євхаристії треба переходити до трапези людини, також 

прокаженої і вмираючої.  
Мати Тереза говорила: «Вони жили як тварини, але вмирають, немов 

ангели, повертаючи собі в останній момент гідність і усмішку». 

Розповідаючи духівникові про свій стан, Мати Тереза наводила 

порівняння: «Це ніби гра мами з дитиною: мама ховається, а дитина йде її 

шукати. У певний момент її хвилювання посилюється, і вона кличе: «Мамо, 

мамо, ти де?», – і потім вибухає плачем, не знаходячи її. Тоді мама виходить зі 

схованки і каже їй: «Синку, я тут, йди до мене!». «Так Ісус поступав зі мною 

впродовж довгих років, – розповідала Мати Тереза. – Він так зі мною грав, а в 

кінці сказав: «Терезо, ти ж знаєш, що ми завжди разом». 

Містичний досвід Матері Терези допомагав їй зберігати вірність у 

мовчанні, в темряві, в ситуаціях, в яких не було відповіді. Вона зверталася до 

Ісуса словами: «З Тобою, Ісусе, і для Тебе». 
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«Я згадую, – розповідає дон Луш, – як одного разу після довгого 

поклоніння Пресвятим Дарам вона взяла мене за руку і, побачивши мою 

розгубленість, сказала: «А тепер підемо провідати бідних». Після повернення 

вона повела мене знову в каплицю, і ми разом поклонялися Ісусові. Потім вона 

глянула на мене своїми допитливими очима й запитала: «Тобі подобається 

Ісус з нашого району?». Річ у тім, що у всіх, кого вона вітала, обдаровувала 

ласкою, всі, кому простягала руку і насамперед давала відповідь, – у всіх вона 

визнавала і любила Ісуса: 

не тільки у Євхаристії, а й 

у вигляді людини, що 

страждає до крайності». 

«Тільки любов 

врятує світ», – говорила 

свята Тереза Калькутська, 

підтверджуючи це своїми 

справами: будучи 

найбіднішою жінкою у 

світі, вона допомагала 

всім, віддаючи своє серце 

і своє життя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 цінних думок святої Матері Терези 
1. Весь християнський Символ віри можна звести до двох слів: «любов і милосердя». 

2. Коли робите щось добре — робіть без галасу, так якби вкидали камінчик у море. 

3. Аборт знищує не тільки життя дитини, але й совість матері. 

4. Він створив нас для великих речей — любити й бути любленими. 

5. Бог у своїй безконечній і ніжній любові прагне тільки нашого добра. 

6. Найгірша катастрофа для людини — це не війна чи землетрус, а життя без Бога. 

7. Говоріть мовою, зрозумілою для всіх, мовою милосердя. 

8. Неважливо, що ми робимо; важливо, скільки любові вкладаємо у свою працю. 

9. Я тільки знаряддя, олівець, який пише те, чого хоче Бог. 

10. Страждання, біль, невдачі — це поцілунки Ісуса, це знаки, що ти вже так близько 

до Ісуса на хресті, аж Він може тебе поцілувати. 



8  ТРОЄРУЧИЦЯ                                                                                               ЖОВТЕНЬ  2016 Р. Б.   №18 (22) 
 

15  ФАКТІВ   ПРО   ПРЕСВЯТУ   ЄВХАРИСТІЮ 

Для чого брати участь у Євхаристії 

та як гідно підготуватися до Причастя? 

Хто і як може його приймати?  

Слово «таїнство» лат. 

походження  «sacramentum» — «таємниця», 

не вживалось у Новому Завіті, але Церква 

використовує це слово для означення сили і 

благодаті, якими Господь обдаровує людину через видимі знаки. Отже, Свята 

Тайна чи Таїнство — це видимий знак невидимої Божої ласки. Таїнства 

Нового Завіту установлені Христом, і їх є сім: Хрещення, Миропомазання, 

Євхаристія, Покаяння, Подружжя, Священство і Єлеопомазання. 

Євхаристія посідає головне і особливе місце як «Таїнство таїнств», тому 

каже св. Тома Аквінський: «Усі інші таїнства спрямовані до неї, як до своєї 

мети». 

Що таке Свята Тайна Євхаристії? 

Пресвята Євхаристія чи Cв. Причастя — це тіло і кров Ісуса Христа під 

видами хліба і вина. «Пресвята Євхаристія — джерело і вершина всього 

християнського життя. Усі інші таїнства, як і всі церковні служіння та діла 

апостольства, пов’язані з Євхаристією і до неї спрямовані. Бо Євхаристія 

містить у собі весь духовний скарб Церкви, тобто Самого Христа — нашу 

Пасху» (ККЦ, 1324). 

Хто, коли і для чого встановив Святу Тайну Євхаристії? 

«Наш Спаситель на Тайній Вечері, тієї ночі, коли Його було видано, 

встановив Євхаристійну Жертву Свого Тіла і Крові, щоб увічнити жертву 

Хреста впродовж віків, аж до Свого приходу» (ККЦ, 1323). 

«Ісус вибрав час Пасхи, щоб сповнити те, що Він заповів у Капернаумі: 

дати Своїм учням Своє Тіло і Свою Кров: «І, взявши хліб, віддав хвалу, 

переломив, дав їм і мовив: «Це Моє Тіло, що за вас віддається. Чиніть це на 

Мій спомин». Так само чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – це Новий Завіт у 

Моїй крові, що за вас проливається» (Лк. 22,7- 20) (ККЦ, 1339). 

Христос доручив Церкві відправляти Євхаристію, приносити безкровну 

жертву на спомин його смерті і воскресіння і отримати запоруку вічного життя. 
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Хто може відправляти Євхаристію і що для цього потрібно? 

«Тільки законно висвячені священики можуть головувати в Євхаристії та 

освячувати хліб і вино, щоб вони стали Тілом і Кров’ю Господа» (ККЦ, 1411). 

Священики і єпископи діють в Особі Ісуса Христа та від імені Церкви. Диякони 

самі не можуть цього робити. 

Для чого нам потрібно приймати Святе Причастя? 

«Святе Причастя Тіла і Крові Христа збільшує єдність того, хто 

причащається, з Христом, відпускає йому легкі гріхи й охороняє від тяжких 

гріхів. Оскільки зміцнюються узи любові між Христом і тим, хто причащається, 

прийняття цього Таїнства зміцнює єдність Церкви — містичного Тіла 

Христового» (ККЦ, 1416). 

«Любов, яку Євхаристія запалює в нас, охороняє нас від майбутніх тяжких 

гріхів. Чим більше ми беремо участь у житті Христа і чим більше поглиблюємо 

приязнь з Ним, тим важче нам розірвати цю єдність з Ним через смертельний 

гріх. Євхаристія не призначена для прощення смертельних гріхі...» (ККЦ, 1395). 

Які є умови гідного прийняття Святого Причастя? 

а. Перебувати у стані благодаті — без важкого гріха.  

«Той, хто хоче прийняти Христа у євхаристійному 

Причасті, повинен бути в стані благодаті. Якщо людина 

свідома, що вчинила смертельний гріх, вона не повинна 

приступати до Євхаристії, не отримавши попередньо 

відпущення гріхів у таїнстві Покаяння» (ККЦ, 1415). 

«Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде 

винний за Тіло і Кров Господню. Хай, отже, кожний випробує себе самого і 

тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу» (1 Кор. 11, 27-28). 

Хто свідомий тяжкого гріха, повинен приступити спочатку до Сповіді, а 

відтак причащатися. 

б. Дотриматись євхаристійного посту. 

«Щоб належно приготуватися до прийняття цього таїнства, вірні повинні 

дотримуватися посту, приписаного своєю Церквою» (ККЦ, 1387), 

тобто  щонайменше одну годину перед Святим Причастям. Вода і ліки 

перед Святим Причастям не порушують посту….. 
                                                                                            (продовження у наступному номері) 
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Хелловін (Halloween) – антихристиянське свято! 

Cьогодні є популярне 
святкування Хелловіна (31 жовтня). З 
мас-медіа кожного разу напередодні 
цього дня можна почути запрошення 
на вечірки та забави з нагоди 
святкування «Хелловіна». Що це за 
свято? Яка його історія? І чи варто 
взагалі, християнам, відзначати цей 
день у своєму календарі? 

Походження та історія 
Halloween або Samhain – це 

старовинне кельтське свято, що святкується в ніч з 31 жовтня на 1 
листопада. Samhain  був прообразом Halloween, яке було тваринницьким або 
сільськогосподарським святом, а також святом всіх мертвих. Саме тоді 
розпочинався забій худоби, що знаменувало закінчення літа, яке було пізнім у 
північних кельтських народів. Кельтські племена мали індоєвропейське 
походження, які в першому тисячолітті по Христі заселяли території сучасної 
Франції, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Чехії, Іспанії, Північної Італії, Британії, 
Ірландії, частини Балкан та Західної України. Це був варварський народ, який 
був ворогом греків і римлян, серед нього існували язичницькі вірування, є 
згадки, що вони навіть приносили в жертву людей. 

Що означає назва Halloween? 
Сама назва свята Halloween походить від англійського слова «Hallowe’en» 

− це скорочення від виразу «All Hallow’s Eve», що в свою чергу є скороченням 
від «All Hallowed Souls Eve»,тобто Надвечір’я Всіх Святих Душ. 

День Всіх Святих та день вшанування всіх померлих у Церкві. 
1 листопада Католицька Церква святкує День всіх святих, а на наступний 

день – спомин всіх померлих вірних. Вшанування святих у християнстві бере 
свій початок разом із культом перших мучеників. Християни відзначали «День 
народження до неба», що був днем мучеництва поодиноких християн. У цей 
день на місцях поховання мучеників звершувалася Євхаристія.  

На наступний день (2 листопада) Католицька Церква вшановує пам’ять 
померлих. Вшанування померлих серед давніх християн проводилося 
найчастіше у спільнотах та у родинному колі, які при цьому мали певну 
скорботу, але цілковиту надію на воскресіння. Справжнім народженням дня 
поминання всіх померлих пов’язане з іменем абата Одилона з Клюві 
(бенедиктинський монастир у Франції), який наказав в усіх підлеглих йому 
монастирях 2 листопада відзначати, як спомин усіх померлих вірних. Звідси, 
дата абата Одилона, призначена для спомину всіх померлих, має тісний 
зв’язок з святом Всіх Святих. З цього монастиря це вшанування почало 
поширювати у цілій Західній Церкві. Саме в цей день церковні спільноти 
збираються на кладовищах для спільної молитви за померлих. 

 

http://pcc.ugcc.org.ua/?p=2472


ТРОЄРУЧИЦЯ                                                                                           ЖОВТЕНЬ  2016 Р. Б.   №18 (22)   11 
 

Сучане святкування Хелловіна (Halloween) 
Багато людей вважають, що святкування Halloween  є нормальним 

явищем і нешкідливим для нашого суспільства. В честь цього влаштовуються 
вечірки Хелловіна у стародавніх замках, у різних страхітливих приміщеннях та 
популярних клубах. Учасники свята мають обов’язковий атрибут – 
переодягання, що роблять, як діти, так і дорослі. Звичайно, переодягаються у 
різні страхітливі подоби мертвих, тварин, духів, чарівників, відьом, 
скелетів тощо. Тобто люди одягають на себе певний одяг, який 
представлятиме щось нечисте або страшне, щоб в цей вечір виконувати роль 
якоїсь нечистої сили чи чогось подібного. В багатьох країнах переодягнені діти 
ходять від дому до дому, вигукуючи «Trick or treat!» — «Розіграш чи цукерки». 
Важко сказати, чи це свято має позитивний, чи нейтральний характер на 
суспільство. 

Свідчення матері про святкування Хелловіна її сином 
Судіть самі по цій розповіді жінки, яка випадково знайшла особистий 

щоденник свого сина, що називався  «Книга тіней»,  поцяткований 
сатанинськими малюнками і символами. Її погляд зупинився на 
фразі: «Минулого року на Хелловін я викрав чиюсь машину і убив дитину, 
переїхавши її всіма чотирма колесами. Цього року на Хелловін я планую 
зробити те ж саме!». 

Висновок 
Звідси можна зробити чіткий висновок, що Halloween – це свято зла, яке 

прославляє сатану, пропагує жорстокість, ідолопоклонство, розпусту, 
сатанинські ритуали та навіть людські жертвоприношення. Цей культ 
поширює ще один атрибут − це смерть і страх. Численні поклонники цього 
свята збираються на вечірках, відлюдних і моторошних місцях, на кладовищах, 
переодягаються у нечисту силу, випивають. Все це свідчить про мету даного 
свята, що суперечить християнству.Смерть – це не жахіття, а щасливий 
день, день радості, бо коли помирає праведник, то він народжується для 
неба, тому колись ранні християни одягалися в білий колір, а не темний, бо це 
не був день смутку, але радості, бо померлий християнин іде до 
Творця. Смерть є жахливою лише для нерозкаяних грішників. Страх – це не 
від Бога, а від диявола. Кладовище – це святе місце, бо воно посвячене 
священиком, де тіла померлих перебувають, а гроби запечатуються до другого 
приходу Христа. Тому на кладовищі заборонено збиратися для випивки чи 
доведення своєї безстрашності, бо цим самим людина ганебно ставиться до 
святого місця. Сама назва свята Хелловін, хоч має назву «Переддень Всіх 
Святих», однак нічого із святом Всіх Святих, який святкують у Церкві, у 
теперішньому вигляді не має. Це святкування, можна сказати, –
 висміювання християнського розуміння  смерті, святості, вічного життя, 
святих місць тощо. 

Христос одного разу сказав такі слова, що людина не може служити двом 
панам, бо одного з них в певний час зрадить. Християнин не може брати 
участь у святкуванні Хелловіна, бо тим зраджує Бога Ісуса Христа.  
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Слово філософа – мудреця. 

Одного разу у Сократа запитали: 

- Чи ти знаєш, що про тебе говорять? 

- Почекай, - відповів Сократ. 

- Просій те, що ти хочеш сказати через три сита. 

- Три сита? 

- Так. Перше – сито правди. Ти впевнений, що це правда? 

- Ні, я просто чув це. 

- Попробуєм друге сито – сито доброти. Ти хочеш сказати щось добре? 

- Ні, навпаки. 

- Візьмемо третє сито – сито користі. Чи є необхідно мені про це дізнатися? 

- Ні, в цьому немає необхідності. 

- Отож, - завершив Сократ,  

 у тому, що ти хочеш сказати, 

 немає ні правди, 

 ні доброти, 

 ні користі. 

НАВІЩО ТОДІ ГОВОРИТИ? 

Привітання з днем народження 

 
 

Щиро вітаємо наших прихожан, які 

святкують своє день народження у жовтні:  

Галина  Градова (01.10), Галина 

Андрухович (03.10), Надія Риб'єва (04.10), Марія 

Юртин (12.10), Паримський Олександр (12.10), 

Наталія Костюк (23.10), Ірина Градова 

(24.10), Оксана Вельган (26.10). 

Многих та Богом благословенних літ. 
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