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Наступного дня, у неділю, відбувся Брейн-ринг, який став нагодою
для кожного проявити свої знання біблійної (і не тільки!) тематики. Запекла боротьба у якій перемагали найшвидші й найкмітливіші. Вітаємо
Кукі з перемогою! Участь у ньому міг узяти кожен охочий, потрібно було
лише зібрати команду.
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Звісно ж, найкмітливіші були нагороджені цінними й корисними призами, серед яких були павер-банки, селфі-палки, книги, солодощі, а також фірмові футболки «FranFest». Після завершальної Меси у неділю
– спільне фото та роз’їзд.
Таким був фестиваль цього року. Незважаючи на значну кількість
розваг у програмі, головний посил, мабуть, закарбувався кожному: ми
є визволені, визволені любов’ю!
1Квест (від англ. quest - пошук, пошуки пригод) - аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями.
2Відео про Фестиваль знято католицьким телебаченням EWTN (можна побачити на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sT19LINQ6BA&feature=share)
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А розминатись було перед чим, адже на ранок суботи був запланований квест по Києву. Команда організаторів зі Львова зуміла створити
неймовірно цікаву й насичену програму, яка показала учасникам конкретні моменти в історії України, де Господь втручається і різнобічно визволяє свій народ. Усі учасники, поділені на команди, вирушили о 9:00
на точки квесту, які були розташовані у місцях, пов’язаних із момен
тами визволення українського народу, як от: пам’ятник Володимиру Великому та подія Хрещення Русі, або будинок профспілок і Революція
гідності. По прибутті на кожну із локацій, команда отримувала опис події визволення, пов’язаної із даною місцевістю, цікаве завдання, після
виконання якого вони отримували підказку куди рухатись далі. Квест
був не тільки цікавим та інтегруючим, а ще й неабияк згрупував учасників й дав їм чудову можливість познайомитись поближче, а для багатьох він став ще й знайомством із столицею. Перші три команди, які
за найкоротший час пройшли найбільшу кількість точок, отримали цікаві призи. Квест безумовно дав свої плоди, а після обіду відбулось
представлення цих плодів. Кожна команда, підготувала креативну сценку по одній із подій, описаних у квесті.
На фестиваль була також запрошена спеціальний гість: богослов,
науковець, письменниця і просто хороший друг молоді – Ірина Сашко,
котра є автором єдиної книги в Україні з маріології «Марія – Наставниця
Богосяйна», яку, до речі, можна було придбати або виграти на фестивалі. Будучи викладачем й маючи за спиною великий досвід спілкування з молоддю, вона провела чудову конференцію про силу Божого
слова й поділилась власним досвідом вражаючої дії Бога у своєму
житті та житті ближніх. Конференція готувала учасників до вечірньої
прослави. Розпочавши молитву танцем, ми поринули у роздуми: «Хто
ти, о Господи, а хто я?» Під час молитви було представлено сценку,
яка доторкнула не одне серце. Виставлені Пресвяті Дари допомагали
усвідомити присутність Бога живого, для якого усі зібралися, щоб величати і прославляти Його.
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Христос Воскрес! Алілуя!
Вітаю Вас, брати і сестри, зі Світлим Святом
Воскресіння Господнього!
Разом зі Святим Франциском ми покликані співати і вигукувати у радості: Ісус Живий! Нехай весь
світ почує і кожна жива душа пізнає, що Він воскрес!
«Дозвольмо на те, закликав папа Франциск, - щоб радісне здивування
Воскресіння
поширювалося в наших
думках, поглядах, поведінці, у жестах і словах. Але це не є макіяж,
не грим. Це щось, що
випливає із середини, із
серця, зануреного у
джерело цієї радості,
подібно до серця Марії
Магдалини, яка оплакувала втрату свого
Господа, але, зустрівши Воскреслого Ісуса,
сама немовби воскресла і стала свідком Христового воскресіння. Нехай так стається з кожним з нас, бо така людина
є здатною вносити промінь світла Воскреслого Ісуса у різні
людські ситуації, «в щасливі, вчиняючи їх ще кращими та оберігаючи від егоїзму; та в болючі, приносячи спокій та надію»
(святіший отець Франциск).
З цього моменту не може бути місця для смутку і депресії.
Зло було переможене на Хресті! Любов сильніша за ненависть!
Життя перемогло над смертю! Порожня гробниця завжди залишатиметься найбільшим тріумфом Ісуса - останнє слово
належить Йому. Це слово - найбільше чудо з чудес! - Воскресіння. Наша радість у цей день не може бути порушена.
Навіть той факт, що, подібно до апостолів, ми багато разів
втікали і зраджували Ісуса, Він не нагадує про невірство, а
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навпаки, приходить зі словами миру і закликом не боятися. Ісус
додає нам віри, вкладає в серця непохитну надію і наповнює
Божою любов’ю, вчить любити ворогів наших, молилися за
тих, хто ненавидить і проклинає нас! Щоб ми були і поводилися, як сини і доньки Божі, щоб кожен з нас виконав волю Отця
і став в усьому подібним до Ісуса Христа. Чинімо так, як це робив під натхненням Духа Святого наш Серафимський отець
святий Франциск з Ассизі.
Все, що сталося в житті святого Франциска і що він зробив,
- це лише досвід віри і особистої зустріч з Ісусом Вокреслим.
Тільки особисті відносини з Христом можуть бути основою
нашого францисканського життя, живі відносини між двома
люблячими людьми: Ісусом і Святим Франциском, Ісусом і
кожним з нас.
Сьогодні воскрес наш Господь!
Алілуя! Вітаю кожного брата,
кожну сестру, ваші родини з цим
Великим Святом. Славлю Бога за
кожного з Вас. Дякую Вам за Ваші
відкриті серця, за ревне служіння,
за молитовну підримку, за витривалість у покликанні, за вашу жертовність і відкритісь на справи
Отця. Славлю Бога за тих, хто
відійшов до своєї Небесної Вітчизни. Вірю, що в цей день вони разом з нами співають: «Алілуя! Христос Воскрес!» Бажаю Вам і собі
Духа Святого та всіх потрібних
благодатей на глибоке пережиття
Зустрічі з Ісусом Воскреслим та відваги у повсякденному свідченні своїм життям про цю зустріч. Бо ж кожного з нас любить Сам Всемогутній Бог. Нехай кожен день буде для нас святом Пасхи, бо Він є Богом живих! Мир і добро!
Ваша сестра Наталія Альміз - старша НР ФОС України.
Голова Конференції Духовних Асистентів Національної Ради ФОС
в Україні - брат Казимир Гузік OFMCap
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із служителів почав думати над реалізацією ідеї та вирішенням потенційних проблем. Музичне оформлення фестивалю готував талановитий Старокостянтинів. Львів взяв на себе місію організувати історичний
квест1 по Києву, а також сприяв поширенню інформації про фестиваль у засобах масової інформації та соціальних мережах2. Столиця ж
узяла на себе усю організацію фестивалю та недільного брейн-рингу.
Вінниця допомагала усюди, де цього потребували. А головним відповідальним, добрим порадником, «батьком» фестивалю був бр. Сергій
Воронюк OFMCap.
Сам же фестиваль почався у п’ятницю зі знайомства. Отак просто
узяти й перезнайомити сотню людей – а саме стільки було на фестивалі – це неабиякий виклик. Тому знайомство відбувалось у форматі
представлення організованих груп з Києва, Львова, Вінниці, Дніпра,

Старокостянтинова, Шаргорода, та інших міст і містечок України. Після
знайомства була урочиста вступна Меса, якою і відкривався фестиваль. Підчас проповіді бр. Сергій ввів учасників в тему фестивалю й
розкрив основні аспекти визволення. І щодня ми черпали сили з Меси.
Закінчувався й починався день на фестивалі доволі незвично: замість звичної для капітулів ФМ літургії години була активна молитва
танцем. Від багатьох учасників можна було почути, що цей спосіб молитви неабияк допомагає прокинутись зранку, до того ж, це була ще й
непогана ранкова зарядка.
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I Християнський Молодіжний Фестиваль
FranFest. “Визволення”
Василюк Вікторія YouFra Львів, Кулик Юрій YouFra Львів

Ми є визволені любов’ю.
За нас заплачено велику ціну.
Про нас продовжують піклуватись.

Визволення – такою була тема молодіжного християнського фестивалю «FranFest», який проходив у Києві 1-3 березня. Головною метою
було усвідомити визволення українського народу та віднайти моменти,
які свідчать про божественне втручання в історію країни та нашого
життя. Ідея фестивалю зародилась у середовищі братів капуцинів та
Францисканської Молоді: молодіжний євангелізаційний інтеграційний
захід нового формату. Для реалізації ідеї було зібрано чудову команду
організаторів з Києва, Львова, Вінниці й Старокостянтинова. Усе почалося на зимових реколекціях Greccio, коли запропонували ідею фестивалю, де була майже остаточно сформована «dream team» [«команда
мрії»] – команда організаторів. Уже після реколекцій практично кожен
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Францисканська духовність

Слова святого Франциска з Асизі
є звернені до кожного в Ордені. Також до усіх християн, і до нас
теперішніх. В цих словах його особистий досвід зустрічі з Живим
Ісусом Христом. Франциск пізнав Господа як Люблячого і Гідного
любові, Милостивого, Лагідного, Солодкого, Святого, Чистого,
Зичливого. Він прийняв Його цілим серцем і усіма своїми силами,
і дав нам приклад, щоб «ступати в Його сліди».

*** Незадовго до своїх страстей святкував Ісус Пасху із своїми учнями і, піднявши хліб, подякував, поблагословив і розламав, кажучи: «Беріть і їжте – це Моє тіло... Згодом, піднявши чашу, промовив: Це кров Моя Нового Завіту, яка за вас і за багатьох проливається
на відпущення гріхів» (Мт 26,26-28). Потім молився до Отця, кажучи: «Отче, якщо можливо, нехай мине ця чаша мене» (Мт 26, 39). А
піт його став мов каплі крови, що падали на землю (Лк 22, 44). Підкорив, однак, свою волю волі Отця, мовлячи: «Отче, хай буде Твоя
воля (Мт 26, 42), не як я бажаю, лише – як ти» (Мт 26, 39). Воля Отця
була така, щоб Син Його благословенний і славний, якого нам дав і
який народився для нас, пожертвував себе через власну кров, як жертва на престолі хреста, не за себе, через якого все сталось (пор. Йн 1,
3), але за гріхи, залишаючи нам приклад, щоб ступали в Його
сліди (1 Пт 2, 21). І хоче, щоб усі ми були ним спасенні та приймали
Його чистим серцем і чистим тілом. Але не багато є таких, які прагнуть
Його приймати й отримати через це спасіння, хоча ярмо Його любе і
тягар Його легкий (пор. Мт 11, 30).
О, яка славна і свята, і велика це річ: мати на небі Отця! О, яка свята
є річ: мати Потішителя, такого Гарного і подиву гідного Обручника. О,
яка свята і яка цінна це річ: мати так Милого, Смиренного, Миротворчого, Солодкого і любові Гідного, і понад усе жаданого
Брата і Сина, який життя своє віддав за овець своїх (пор. Йн 10,
15) і молився за нас до Отця, кажучи: «Отче святий! Заради імени
Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав… Отче, всі, що ти мені
дав їх, є у світі, вони були Твої, Ти ж передав мені їх…
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для учасників були прочитані конференції «Що таке християнська формація» та «Історія Францисканського Ордену Світських та його Регули». Їх читали відповідно учасники Школи Формації Форматорів с. Галина Попадін OFS та випускник Школи бр. Сергій Музика OFS.
Духовні Асистенти ФОС в світлі Божого Слова допомагали учасникам краще усвідомити красу свого Ордену - єдиного, світського, і вже
40 років автономного. Ордену унікального в Католицькій Церкві, бо має
свої структури і організацію світськими особами. Просячи про духовну
асистенцію і перебуваючи в тісній співпраці з братами Першого Францисканського Ордену, вони одночасно керуються в служінні своєю Регулою і своєю Генеральною Конституцією.
Суботній день закінчився братерським вечором, під час якого в атмосфері радості і любові учасники через сценки і пісні продемон-

І слова, що Тобою мені дані, Я їм дав і прийняли вони їх, і справді
збагнули, що від Тебе я вийшов і увірували, що Ти мене послав. Прошу
за них, а не за світ, благослови і освяти їх... Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині, і щоб вони були одно, як і Ми є
(Йн 17, 6-19). І хочу, Отче, щоб перебували там, де і я, щоби вони були
зі мною та й бачили мою славу (Йн 17,24) в Царстві Твоїм (Мт 20, 21).
(З Листа Св. Франциска з Асизі до всіх вірних)

*** Усім серцем, усією душею, всією думкою, усією силою (Мк 12,
30), цілим умом і всією силою (пор. Лк 10, 27), цілим зусиллям, цілим
почуттям, цілою серединою, усіма прагненнями і цілою волею, любімо
всі Господа Бога (пор. Мк 12, 30), який дав і дає нам усім ціле тіло, цілу
душу і ціле життя, який сотворив нас, відкупив і спас нас лише через

стрували своє сприйняття і розуміння змісту почутого. Не бракувало
жартів, францисканських пісень. Особливо тепло були сприйняті пісні
та вірші у виконанні авторів - братів і сестер: с. Діани Завялової та с.
Діни-Франчески Шабаліної, с. Тані Горбахи.
Радіємо, що Господь піклується про майбутнє Ордену. І віримо, що
Він буде нам провідником і помічником на цьому шляху. Богу подяка і
слава!
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Ісуса, свідомих своїх слабкостей і уповаючих на Його Любов і Милосердя. Ця тема знайшла своє поглиблення в проповідях священників
під час Літургії. Піклуючись про майбутнє Церкви, Ісус нагадував учасникам, щоб були, як діти, бо «таким належить Царство Боже». Це не
означає, що не можемо бути незрілими та інфантильними, але
навпаки: дивитися на людей і події очима чистими, не викривлено,

щиро, як діти. Щоб євангелізаційні принципи сприймалися не з позиції,
як краще для мене, а так, як пропонує і провадить Господь.
«Помилки чоловіка – в його думках» - говорить пророк Сирах. Людина найчастіше не помічає певних своїх вад чи невірного мишлення.
Виправлення цих помилок, зміна мишлення – це і є формація. Ісус не
втомлюється Своїм Словом допомагати людині зрозуміти себе. А, зрозумівши, запрагнути змінитись.
Ісус покликав учнів «щоб були при Ньому» (Мк 3), були в Його справах, були з Ним. Сам Бог прийшов на землю і потребує людей, їх рук і
сердець. Бути з Ним – це означає, пізнати Його, стати тим, хто прагне
розділити з Ним життя, піти за Ним слід у слід. Кожного покликав на
певне місце з конкретним завданням. Дає знаки, щоб могли розпізнати
своє покликання. Базуючись на матеріалах Міжнародної формаційної
програми, наданих Національній спільноті братом Бенедетто Ліно OFS,
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своє милосердя (пор. Тов 13, 5), який нам, нещасним і нужденним, зіпсованим і смердячим, невдячним і злим, виявив і виявляє всіляке добро. Отож не маймо інших бажань, інших прагнень, інших насолод і радостей, окрім Творця і Відкупителя, і Спасителя нашого, Єдиного, Правдивого Бога, який є повнотою добра, усіляким добром, всецілим добром, правдивим і найвищим добром, який сам один є Благий (пор. Лк
18, 19), Милостивий, Лагідний, Милий і Солодкий, який сам один
є Святий, Справедливий, Правдивий, Великий і Правий, котрий
сам один є зичливий, без вини, чистий, від якого і через якого і в
якому (пор. Рим 11, 36) є усіляке прощення, усіляка благодать, усіляка
хвала для всіх покутників і справедливих, для всіх блаженних, що веселяться на небесах.
Отож, нехай нам ніщо не заважає, ніщо не відділяє, ані непокоїть; повсюди, на кожному місці, в кожній годині та в кожній порі, щоденно і неустанно віруймо всі щиро й смиренно, зберігаймо в серці й
любімо, шануймо і величаймо, служімо, славмо і благословляймо, вихваляймо і возвеличуймо, прославляймо і принесімо подяку найвищому і найвеличнішому Богові вічному, Трійці та Єдності, Отцю, і Сину,
і Святому Духові, Творцеві всіх речей і Спасителеві всіх, що в Нього
вірують, уповають і люблять Його, Тому, який не має ні початку ні кінця,
який є Незмінний, Невидимий, Непомильний, Неописаний, Незбагненний, Незглибимий (пор. Рим 11, 33), Благословенний, Хвальний, Найвищий, Солодкий, Гідний любові, Улюблений та цілковито Жаданий понад усе на віки. Амінь.
(Св. Франциск з Асизі, Правило, не затверджене буллою, XXIII)

*** Тому, хто стільки постраждав за нас, хто проявив нам стільки добра
і в майбутньому проявить, нехай усіляке сотворіння, що є на небі й на
землі, в морі та в безодні, віддає Богові славу, хвалу, честь і благословення (пор. Од 5, 13), бо Він є нашою міццю і силою, Він сам є Добрий, сам Найвищий, сам Всемогутній, подиву Гідний, сам Преславний і Святий, Гідний хвали і Благословенний, і Безконечний
на віки вічні. Амінь.
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Я, брат Франциск, ваш найменший слуга, прошу вас і заклинаю в
любові, якою є Бог (пор. 1 Йн 4, 16), з бажанням цілувати стопи ваші,
щоб ви ці та інші слова Господа нашого Ісуса Христа прийняли
з покорою і любов’ю і виконували їх та зберігали.
(З Листа Св. Франциска з Асизі до всіх вірних)

Урочистість зішестя Святого Духа
Значення свята для нас
Невідомий автор з перших століть християнства

Багатьма різними шляхами веде Святий
Дух тих, які удостоїлися стати Божими
дітьми, тих, які відродилися у Святому Дусі;
тих, які запросили до себе Христа, який їх
освітлює і дає їм нове життя. їх невидимим
способом супроводжує благодать, а в душах
їхніх царює великий мир.
Іноді вони неначе занурені в скорботу і
плач по людському роду; заступаючись за всіх, вони заливаються сльозами від палаючої любові, яку мають до людства. Іноді навпаки - Святий Дух розпалює їх такою радістю і любов’ю, що якби це було можливо, вони носили б у своїх серцях всіх, не поділяючи на добрих і поганих.
А іншим разом, у покорі духа, вони почувають себе нижчими за інших і зізнаються в тому, що вони найнікчемніші за інших і що їм
належить останнє місце.
Іноді під впливом Святого Духа їх огортає невимовна радість. Іноді
вони нагадують воїна, який, одягнувши царську зброю і ставши до бою,
відважно дає відсіч ворогу й перемагає.
Таким чином, духовна людина одягає небесну зброю Духа, бореться
з ворогами і, перемагаючи, кидає їх до свого підніжжя.
Іноді їхня душа перебуває в містичній тиші, у спокої та мирі, насолоджуючись духовними ласощами і досконалою гармонією. Іноді вони
отримують особливий дар знання, дар небесної мудрості і неосяжного
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Школа Формації Форматорів ФОС

З турботою про майбутнє
с. Людмила Ковтюх OFS
1-3 березня 2019 року в с. Старий Остропіль Хмельницького району
відбулася чергова зустріч учасників Школи Формації Форматорів,
заснованої за ініціативою Національної Ради ФОС в Україні. Цього разу
навчання проходили дві групи форматорів, одна з яких вже пройшла
курс теоретичного навчання.
Друга група – новонабрана. Всього присутніх було 36 осіб. Крім того,
у повному складі прийняли участь члени Національної Ради ФОС та
Національні Духовні Асистенти від трьох гілок Першого Францискансь-

кого Ордену: Голова конференції Духовних Асистентів о. Казимір Гузік
OFMCap, Національні Духовні Асистенти о. Доброслав Копистеринський OFM та о. Кшиштоф Пельц OFMConv. Радісною новиною стало
приєднання д гурту учасників пяти францисканців світських греко-католицького обряду з Тернополя, Золочева, Мукачева, Ужгорода. Вступне
слово о. Казиміра Гузіка OFM Cap впровадило слухачів Школи Формації в основну тему цієї зустрічі: усвідомлення цінності покликання до
Францисканського Ордену Світських. Ордену – спільноти учнів і друзів
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Під час читання конференції «Святий Франциск – ікона Христа» Духовний Асистент брат Володимир Процько подарував учасникам образки Ісуса і святого Франциска, який дає нам приклад інтенсивного
пошуку Ісуса в усьому – в братах, в Божих створіннях, в подіях. Так
Господь запрошує і нас – інтенсивно, щоденно, наполегливо і невтомно шукати Його.
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пізнання самого Духа. І тоді благодать навчає їх таких речей, які неможливо виразити жодною мовою, жодними словами.
А іноді вони знову такі самі, як і всі.
Різними способами діє благодать в людських душах і різними дорогами веде душі, формуючи їх згідно з Божим задумом, щоб
представити їх перед ликом Небесного Отця праведними, непорочними і чистими. Отож, благаймо Господа, благаймо Його з любов’ю і
міцною надією, щоб Він обдарував нас небесною благодаттю Духа. Нехай цей же Святий Дух керує нами і веде нас до життя, повністю узгодженого з Божою волею, нехай зміцнить нас своїм миром.
Це керівництво, ця благодать, це духовне провадження нехай дозволять нам осягнути Христову повноту згідно з тим, про що говорить
Апостол: «Сповніться всією повнотою Христа» (Еф З, 19)
Наша молитва

Адорація Хреста Сан Даміано
Євгенія Петренко OFS
за матеріалами: kapucyny.kiev.ua; kap.org.ua

Хрест Сан Даміано відомий у світі, унікальний за змістом зображення і за історією, пов’язаною з життям великого святого Франциска з Ассизі. Ця знакова для цілої Францисканської Родини ікона надзвичайно важлива для всіх, хто йде дорогою
Святого Франциска: саме з цього Хреста
Господь звернувся до нього на початку
його покликання. Крім загального знання
про цей хрест і його історію, можемо розважати кожну окрему подію, зображену на ньому, під час особистої чи
спільної адорації. Ікона допомагає нам в молитві, адже бачимо образ
невидимого і через віру звертаємося до Того, Кого ікона представляє.
Мал. Євгенії Петренко OFS
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Перш, ніж розглянути деталі ікони, варто звернути увагу на символіку кольорів: золотий означає славу Божу, білий – чистоту і також воскресіння; блакитний – колір неба, але в одязі Христа і Його Матері він
означає людську природу; чорний колір означає смерть, а на ціьому
образі це гріб, з якого повстав воскреслий Христос. Привертає увагу
те, що загалом весь хрест сприймається як червоний: справді, червоного на іконі дуже багато: червоні обриси хреста, червоне коло з фігурою Ісуса, Який возноситься на небо, червона Кров Сина Божого, червоний одяг учнів, що стоять по обидва боки від Христа… Червоний –
колір божественної природи Ісуса та обоження Церкви. Білі шати Ісуса
особливим чином перев’язані золотим поясом нагадують за описом
шати на раменах священика, який входив служити в святая святих Єру-

салимського Храму. Багато червоного на хресті Сан Даміано говорить
про те, що перед нами ікона Пасхи: Кров Нового Завіту, Кров Жертви
Божого Сина, яка нас спасає, і водночас це колір Воскресіння, нового
життя в Бозі.
З ікони нам об’являється цілий вищий світ, обрамлений рядком густо викладених золотих мушель. В давнину їхня краса і міцність нагадували вірним про вічне блаженство в Небі, а отже всі сцени, що всередині цього обрамлення, є відображенням небесної реальності. Важливо звернути на це увагу, бо ця реальність, всі події, що показані на
цьому хресті, стосуються і нас. Бо обрамлення хреста є ніби неповним,
рамка з мушлів не замкнена, а відкрита знизу: внизу, під ногами Ісуса,
бачимо постаті (деякі зображення втрачені). За однією з версій це постаті святих покровителів міста Асизі: святого Петра, Йоана Хрестителя,
Даміана, Руфіна; за іншою версією це постаті людей, покликаних до
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Події ФОС

Францисканська Школа Євангелізації
м. Новомосковськ
с. Світлана Гнатишина OFS,
відповідальна за ФШЄ у м. Новомосковськ

Вже майже чотири роки у м. Новомосковську Дніпропетровської області відбуваються скликання Францисканської Школи Євангелізації
для членів Францисканського Ордену Світських із місцевих спільнот
Південно-Східного Регіону ( Дніпропетровська, Харківська, Донецька,
Миколаївська, Херсонська,
Сумська області). Такі скликання відбуваються протягом
року, окрім літньої сесії, яка
проводиться для всіх учасників у смт. Старий Остропіль
Хмельницької області.
В лютому 2019 року на
скликанні зібралось майже 30
осіб з Дніпра, Кривого Рогу, Камянського, Миколаєва, Краматорська.
Духовну асистенцію під час скликання надавав Духовний асистент Південно-Східного Регіону брат Володимир Процько OFMCap. Теми, які
обговорювались під час скликання: «Хто такий учень Ісуса», «Пастки
на дорозі учня Ісуса», - допомагали нам краще пізнавати Учителя, розважати, як ми слідуємо за Ним, глибше усвідомлюватити своє покликання на учнів Ісуса. Особливе враження залишилось від слів Ісуса,
промовлених через уста священика: «Інтенсивно шукати Ісуса». Це
так, ніби ти загубив банківську картку і не можеш отримати пенсію, а
вона тобі вкрай потрібна. Чи не кинувся б ти зі всіх своїх сил її шукати,
аж поки не знайдеш? А чи маємо ми потребу шукати Ісуса? Чи шукаємо
Його так наполегливо і інтенсивно? Чи поспішаємо знайти Його якнайшвидше? Чи задумуємося над тим, для чого нам потрібен Ісус?
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*** Великопісні реколекції для світських францисканців Південно-Східного регіону ФОС відбулися 8-10 березня у парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Кривому Розі. На зустріч зібрались францисканці з самого Кривого Рогу, з Дніпра, Новомосковська, Миколаєва,
Кам'янського та Харкова. Це був час інтенсивного слухання Божого
Слова, час зустрічі з Ним під час Літургії, спільних молитов та адорацій
перед Пресвятими Дарами. Учасники реколекцій могли замислитись
над особливістю братерського життя в спільноті, над даром Хрещення.
Особливо актуальною стала для всіх тема про те, якою має бути покута
в житті сучасного світського францисканця. Основою для роздумів
стала стаття "Правдива покута" (бр.Блажей Суска OFMCap), яку було

розміщено в 44-му номері "Францисканського Вісника" і яку брати і сестри дуже жваво обговорювали. Регіональний Духовний Асистент бр.
Володимир Процько підготував для присутніх конференцію про життя і
покликання святого Франциска Ассизького, яка стала для учасників реколекцій темою для роздумів над своїм покликанням. 8 березня всі
брати і сестри мали можливість відсвяткувати прийняття до новіціату
с. Світлани-Клари з Кам'янського, яка виявила бажання продовжувати
формацію у місцевій спільноті Францисканського Ордену Світських.
Особливим моментом єднання для всіх став братерський вечір, під час
його брати й сестри могли прославити Бога піснями та свідченнями.
Діна Шабаліна OFS
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спасіння. Мова не лише про тих, хто був свідком Жертви на Голгофі,
але і нас з вами, тих вірних, хто прийде у світ пізніше, в майбутніх поколіннях, за яких ця Жертва була принесена: їхні голови піднесені вгору
в очікуванні спасіння та другого пришестя Спасителя. Адже доступ до
спасіння відкритий кожному, на кожного без винятку спливає Кров Ісуса
Христа, за кожного Він віддає Себе в Жертву, як Агнець Божий.
Постать Ісуса домінує над усім зображеним, не лише тому, що вона
значно більша за всі постаті довкола, але насамперед через те світло,
яке походить від неї. Мовою ікони це
Тайна Богоявлення, тобто Бог об’являє Себе нам в особі Ісуса, і Його постать написана так, що наче випромінює це надприродне світло, «запалене» в середині постаті Ісуса, в Його
серці. Навколо голови Ісуса золотий
«вінець слави Божої». Вже немає тернового вінка, Його волосся гарно прибране спадає на плечі, а погляд відкритий і ясний, звернений просто на
нас. В ореолі помітні обриси хреста:
болісна таємниця страстей і смерті
Ісуса не може бути забута, але після
Його Воскресіння вона знаходить свій
справжній сенс в Його божественній
істоті. В Листі до Филип’ян читаємо: „Він, існуючи в Божій природі, не
вважав за здобич Свою рівність із Богом, а применшив себе Самого...
аж до смерти, смерти ж – хресної. Тому і Бог Його вивищив...” (пор.
Флп 2,6-11).
Ісус не висить на хресті – Він стоїть твердо на ногах, повний сили,
Його руки, хоч і пробиті, вже не зведені від болю, пальці випростані і
виникає враження, що Своїми руками Він готовий обняти весь світ, і
кожного, хто до Нього приходить. Його очі відкриті, погляд сповнений
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лагідної любові, теплий, спокійний і уважний. „І я бачив, - пише Апостол Йоан, – Агнець стоїть, мов заколений... і має... сім очей” (Одкр
5,6). Насправді Ісус на іконі не має сім очей, як символ всевидіння Бога,
але має непропорційно великі широко відкриті очі. Він „стоїть” і „ніби
заколений”, тобто несе на собі знак Страстей і Смерті, але Воскреслий
і Живий: „Я – Перший і Останній, і Живий, і стався мертвий, і от – Я
Живий на віки вічні...” (Одкр 1,17-18).
На чолі Ісуса між очей є ледь помітний знак – це Присутність Святого
Духа у вигляді маленької голубки з розкритими крилами. Пригадується пророцтво Ісаї: „Дух Господа на Мені, бо
Господь Мене помазав” (Іс 61,1+).
Однак, якась тінь накладена на обличчя, немов затемнення, і вона не випадкова, вона не є спотворенням через старіння фарби – це «завіса», про
яку говорить Святе Письмо: у Книзі
Вихід (Вих 24,16) сказано, що Слава
Господня була вкрита хмарою,
оскільки не можна було бачити Бога „в
обличчя”. Згідно зі Старим Завітом, у
храмі святе місце від „святого святих” було відгороджене завісою. У
Новому Завіті від „святого святих” відгороджує людська природа Ісуса
Христа. Доки ми живемо в тілі, залишається ця тонка завіса віри, аж
поки у славі вічного життя ми пізнáємо Його „обличчям в обличчя” (1
Кор 13, 12).
Агнець «мов заколений» несе на собі знак мучеництва і смерті. На
прославленому тілі Ісуса вже не видно слідів бичування і страждань,
але рани на руках і ногах чітко вимальовані, кров б’є з них фонтанами
просто на тих, хто стоїть під хрестом: на Матір Божу, Апостола Йоана,
на Марію Магдалину, Марію мати Якова, Йосипа з Аримафеї, на Лонгіна, який пробив бік Ісуса списом, на всі менші фігури під ногами Ісуса.
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слідами святого Франциска з Асижу. Богу подяка за Францисканську
Родину!

*** В цей день, 9 березня, відбувся день зосередження також в
Кам'янці Подільському для спільнот ФОС, котрі територіально близько знаходяться. Це дві спільноти в самому місті зі Сл. Гуменецької та
Сл. Рахнівської, сіл Колибанівки та Старої Гути. Цей день зосередження для францисканців світських проводив духовний асистент бр.
Казимир Гузік OFMCap.
Алла Гуцол OFS

*** День зосередження для світських францисканців Північного регіону 9 березня було проведено в м. Житомир в храмі Св. Яна
з Дуклі. На зустрічі були присутні біля 70-ти братів і сестер з 10-ти спільнот та 9 представників Францисканської Молоді з Києва і Житомира.
Старша регіону с. Зоя Вознюк, духовний асистент ФОС Північного регіону бр. Славомир Ветлугін OFM та духовний асистент ФМ м. Житомир
бр. Пасхаліс.
День розпочали з Хресної Дороги Ісуса, розважання до якої взяті з
Настанов Святого Франциска з Асизі. Її разом провадили брат Павло
та молодь з київської спільноти. Потім була Служба Божа в намірах
спільнот нашого регіону. Ранкова Агапа додала сил і радості від зустрічі з братами і сестрами. Після Агапи розпочалася Адорація Пресвятих Дарів зі спільною молитвою перепрошення, подяки, прославлення та великопісними піснями. ЇЇ провадила Францисканська Молодь
з Житомира. Брат Славомір в конференції збагатив наші знання про
Регулу та Генеральнуі Конституції ФОС. Особливу увагу він уділив значенню, яке в наш час має Францисканська Молодь – вона є «закваскою» для цілої Францисканської Родини. Важливою також є дружба та
духовна єдність між ФМ і спільнотами ФОС. Після конференції брат Руслан з Києва поділився своїм досвідом життя у спільноті та розповів
про Європейський Конгрес ФОС, який проходив минулого року в Литві.
Павло Сичевський OFS
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*** День зосередження для спільнот Францисканського Ордену
Світських у Хмельницькому регіоні ФОС відбувся 9 березня.
Прибули францисканці світські, котрі належать до парафій
Шепетівки, Полонного, Понінки,
Славути, та Буртина. Цього
разу гостинно приймала своїх
братів і сестер спільнота Понінки з парафії Божого Милосердя. Разом всіх було 46 осіб.
День зосередження проводили духовні асистенти о. Доброслав Копистеринський OFM та о. Ярослав Машталєр OFM, котрі служили через конференцію, Адорацію, Службу Божу, в Таїнстві Сповіді,
та через розважання Хресної Дороги Ісуса.

Також слово до зібраних мала старша Хмельницького Регіону ФОС
с. Зоя Кутриш, котра поділилася листом про життя в Спільноті. Форматор с. Алла Гуцол презентувала книжку про Францисканських святих
на кожен день. Такі дні зосередження допомагають пізнавати нашого
Господа ІСУСА ХРИСТА, та додають натхнення крокувати за Ним далі

Ôðàíöèñêàíñüêèé âiñíèê
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Ця Кров стала для нас Джерелом: це джерело нашого спасіння, жива
вода, що змиває наш гріх і джерело єдності спільноти Церкви. Двоє ангелів на тлі горизонтальної балки хреста, вклоняючись, вдивляються в
рани на долонях. Четверо інших, під раменами, жестами рук висловлюють подив і захоплення з таємниці Крові Єдинородного Сина, що
пролита для спасіння світу.
Всі фігури стоять на одному рівні, хоч і мають різні розміри і всі вони
подібні до Ісуса, розмовляють між собою у «спілкуванні святих». І Непорочна Мати Ісуса, і сотник, який керував стратою Ісуса, і язичник,
римський солдат, і улюблений учень, і святі під стопами, які народяться
набагато пізніше, і навіть темна невиразна фігура Апостола Петра з
півнем, як нагадування про гріх: “Щоб всі були одно” (Йн 17, 21). Між
ними Ісус, об’єднує всіх через Свою Присутність, Свою жертву, Свою
Кров. Можна сказати, що перед нами ікона цілої Церкви, її суті. Всіх нас
єднає Кров Ісуса Христа, і цього вже ніщо не змінить.
Присутність цілого гурту Ангелів дивує: вони дуже збуджено,
жваво і радісно обговорюють те,
що бачать, всі вони у захопленні і
здивуванні, ликуванні і прославленні. В круглому медальйоні,
який символізує славу Божу, зображена фігура Ісуса в світлому
одязі. Він вже возноситься до Отця, роблячи крок в небесну сферу. В
лівій руці Він тримає хрест, який у нижній частині червоний, а у верхній
золотий. На самому вершечку ікони можна помітити руку в благословляючому жесті. Це – правиця Отця, до Якого возноситься Ісус Христос.
І таким чином на розп’ятті присутні три Особи Святої Трійці так, що
таємниця являється перед очима глядача – це повна таємниця
спасіння, в якій діє уся Пресвята Трійця.
Над головою Ісуса Христа є напис – “IHS NAZARE REX IVDEORV”.
Перша частина напису написана грецькою мовою: “IHS”, – це скорочене написання імені “Ісус”. “REX IVDEORV” (правильно “IUDEORUM”
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- одна літера відсутня з причини браку місця) – це частина напису латиною. Двомовність цього напису – натяк на напис про вирок, який
Понтій Пілат наказав помістити на хресті (Йн 19,19-22).
Це невеличке розважання дає
нам уявлення про прихований зміст
послання ікони Хреста з Сан Даміано. Але для нас, як послідовників
святого Франциска і учнів Ісуса Христа важливо жити цим посланням,
увібравши в своє серце його зміст і реальність, яка є Божою реальністю. Добре францисканцям мати при собі зображення цього Хрестаікони. Споглядаючи на цей Хрест, на Пасху нашого Спасителя Ісуса
Христа, можемо надалі адорувати, розважати, пізнавати Його живу
присутність. Поєднуючи ікону зі Словом Божим, можемо глибше усвідомити що відбувається на Хресті, що Ісус зробив для нас і як хоче нас
привести до дому Небесного Отця. Можемо також просити Господа
Ісуса Воскреслого увійти і в наше життя, як Він увійшов через цей хрест
в життя Святого Франциска, віруючи, що коли просимо про зустріч з
Богом в Його Ім’я, Він насправді стає присутній серед нас і має силу
змінити наше життя.
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Події ФОС

Регіональні зустрічі ФОС
Репортажі

*** Формаційна зустріч Францисканського Ордену Світських
Хмельницького Регіону відбулася 23 лютого в м. Хмельницький. Проводили її: духовний асистент бр. Казимир Гузік
OFMCap та Регіональна
Рада на чолі зі старшою
с. Зоєю Кут-риш. Слово
до зібраних мали також
заступник старшої с.
Лєна Василенко, та форматор с. Алла Гуцол.
Богу подяка за дар
спільного покликання та
крокування за Ісусом
Христом слідами св. Франциска з Асижу.
Алла Гуцол OFS

Молитва св. Франциска
перед хрестом Сан Даміано
Найвищий і Преславний Боже,
просвіти темряву мого серця.
Дай мені істинну віру, світлу
надію, досконалу любов,
зрозуміння і розпізнання,
Господи, щоб здійснити Твою
святу і правдиву волю.
Амінь.
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