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ДОМАШНЯ 
ЦЕРКВА

Дорогі учасники Руху Світло-Життя! Уже 
більше 25 років наш Рух служить Церкві на 
українській землі. У всіх римо-католицьких та 
в декількох греко-католицьких єпархіях він 
оживляє наші спільноти. У лютому 2017 р ми 
будемо святкувати 25 років Домашньої Церк-
ви в Україні. Дякуємо Богу за те, що два  роки 
тому єпископат України офіційно затвердив 
статут Дияконії Руху Світло-Життя в Україні, а 
в травні цього року була обрана перша пара  
Домашньої Церкви країни  –  Руслан і Світлана 
Кагановичі. 

 Слуга Божий о. Франциск Бляхницький з 
самого початку бачив наш Рух як Боже діло, 
котре існує й розвивається  завдяки активної 
участі світських людей та завдяки гармонійній  
співпраці мирян і священиків. Особливо це 
проявляється в Домашній Церкві, де  взаємне 
доповнення Таїнства подружжя і священства 
приносить рясні плоди розвитку та зміцнення 
подружньої єдності. З іншого боку, священики, 
які служать сім’ям, утверджуються в своєму 
покликані. 

Особисто я не уявляю собі сьогодні  мого 
священства без того, щоб постійно навчатися 
в родин любові, прощення, покори, вірності, 
терпеливості у вихованні дітей. Тому я хочу 
щиро подякувати за цей досвід усім родинам, 
яких я зустрів  на дорозі мого священицького 
служіння. 

 Також молодь переживає свою участь в оа-
зових спільнотах не тільки як пасивне прий-
мання, але як взаємне обдаровування тим, чим 
раніше Господь нас наділив. Слово «аніматор» 
означає  того, хто оживляє, надихає, є «душею 
спільноти», але це все чинить у  силі та в Ім’я 
Ісуса Христа, тому передусім аніматор сам має 
наповнюватися  Його життям. Ми ще живемо 
чудовими спогадами Світового Дня Молоді 
у  Кракові, який ми попередили пережиттям 
оази в Центрі Руху Світло-Життя в Кросцєнку. 
Хочемо тепер втілювати в життя місію мило-
сердя, до якої закликав нас Святіший Отець 
Франциск. 

 Дякую Богові за всі оази та реколекції,  які 
відбулися в цьому році, за модераторів, аніма-

торів, а також за  всіх, хто вірно служить у спіль-
нотах  у парафіях.  Дякую  всім  священикам, які 
присвячують свій час служінню дітям, молоді, 
дорослим та сім’ям в Русі Світло-Життя. 

Рух  Світло-Життя – це Боже діло,  довірене  
нашим  слабким  людським рукам. Розвиток 
діла залежить від твоєї активної участі в ньо-
му. Деколи приходить спокуса знеохочення,  
деколи здається, що замало нас, задіяних у 
справи Руху, однак Господь Бог для звершення 
Своїх діл не потребує натовпу – 

Він потребує людей, відданих Йому  щиро і 
до кінця. Тому в традиції Руху Світло-Життя з 
1976 р існують щорічні зустрічі тих, які хочуть 
служити, бути в розпорядженні Господа («Ось 
іду виконати Твою волю, Боже» - Євр 10, 7) . Ці 
зустрічі мають назву Конгрегація Відповідаль-
них Руху Світло-Життя й відбуваються у Поль-
щі, в Ченстохові.  

Рух в Україні дозрів вже до того,  щоб подіб-
ну зустріч організувати в масштабах України. 
Тому запрошую до участі в І Всеукраїнській 
Конгрегації Відповідальних Руху Світло-Життя, 
яка відбудеться в Центрі Руху Світло-Життя в 
Гвардійському з 7 по 9  жовтня 2016 р. Запро-
шую взяти участь у Конгрегації всіх модера-
торів, сестер, членів дияконій, аніматорів і всіх, 
хто несе будь-яку відповідальність за Рух, всіх, 
хто хоче служити та ділитися з іншими тим, що 
сам отримав. На зустрічі Дияконії Єдності Краї-
ни 9 травня 2016 р була обрана тема, яка одно-
часно визначає мету нашої першої конгрегації 
– «Єдність і Дияконія». З нашої  єдності з От-
цем і єдності поміж нами народжується наша 
дияконія – служіння один одному в  родинах, 
у парафіях, у спільнотах Руху, в цілій Церкві 
та служіння  для сучасного світу, який зав’яз 
у численних проблемах, котрих сам виріши-
ти  не може. Тому в році милосердя ми хочемо 
також задуматися над текстом  конференції  о.  
Ф. Бляхницького «Визволення через правду – 
діло милосердя»,  яку він проголосив на одній 
із перших конгрегацій у Польщі в 1981 р. Тему 
визволення будемо продовжувати під час XV 
Всеукраїнського Паломництва КВЛ 29 жовтня 
2016 р у Києві. 

 Дорогі учасники Руху, бажаю вам  доброго 
пережиття післяоазових Днів Спільноти у ва-
ших дієцезіях і сподіваюся  на нашу зустріч на 
Конгрегації в Гвардійському. Прошу передати  
цей лист всім членам нашого Руху і всіх запро-
шую до молитви в намірах  І Конгрегації Від-
повідальних Руху Світло-Життя в Україні. 

З даром молитви, 
о. Ярослав Ґонсьорек, Модератор 

Руху Світло-Життя в Україні

Випуск 5 17 жовтня 2016 рік
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Згідно Статуту “Дияконії Руху Світло-Життя 
в Україні” затвердженого Єпископатом 
України,   від 14 листопада 2014 року в 
Додатку 2 “Основи Домашньої Церкви в 
Україні”-  в травні місяці відбуваються вибори 
відповідальних пар різних рівнів. 

І цей травень не став виключенням тому, 
що саме в цьому році добігали кінця каденції 
служіння Дієцезіальної пари Зігерт Леоніда 
та Вікторії та районової пари Гонгало Ігоря 
та Ірини. Тому відповідно на дієцезіальному 
колі була обрана нова дієц. Пара  - Федорчуки 
Ігор та Олена, а на районовому колі- нова 
рай. Пара - Борецькі Леонід та Світлана. 
Але це не всі новини тому, що на початку 
травня  у Центрі Євангелізації Світло-Життя 
в с. Фельштин (Гвардійське) відбулася зустріч 
Дияконії Єдності Країни Руху Світло-Життя, 
на якій натхненні Святим Духом учасники 
обрали першу в історії України пару Країни 
— це всім нам добре відоме пдружжя Руслан 
і Світлана Кагановичі.

Ну і звичайно пройшли перевибори 
аніматорів у наших колах. Тому, спільнота 
ДЦ Житомирсього району сердечно вітає 
новообраних аніматорів всіх рівнів та бажає 
Вам плідного служіння, всіх необхідних 
благодатей, особистих стосунків з Христом, 
дії Св. Духа та опіки Матінки Божої для Вас та 
ваших родин.

НОВИНИ РУХУ ДОМАШНЯ ЦЕРКВА

Дієцезіальна пара Федорчук Ігор № 
тел.  067 282 04 69 Олена тел.096 372 06 68
Районова пара Борецький Леонід № тел. 
067 313 86 46 Світлана № тел. 097 413 26 37

Центр Руху Світло-Життя
вул. Чуднівська 1а
с. Корчак., обл. Житомирська
12421
Тел: 096-110-17-34 о. Олег Сартаков



ЕКІПИ ТА СТАТУТ РУХУ ДОМАШНЯ ЦЕРКВА
сто раз хотели выйти из движения, полный 
разброд и шатание, одни против течения, 
было очень сложно. Но в последний момент 
мы рискнули, и ввели свои правила, вернее те, 
что прописаны в статутах. И все получилось!!! 
Правда, только в нашей групе ввели, и то, 
я имела неосторожность поделиться со 
старшими, они разозлились, что не надо 
делать так, надо плыть по течению, как все. 
Мы сказали «Ок», но сделали все по статуту. 
Такое поведение старших заставляло каждый 
день думать нам: быть или плюнуть и выйти из 
движения, но мы все таки провели две встречи 
по своему!!!( решив будь что будет). 

Результат - стопроцентная явка всех пар на 
встречи, стопроцентные выполнения заданий 
по статуту и по темах. Разбираем темы! 
Внедрили правило: первым говорит муж, 
потом жена. Встречи уже проходят дома!!!! 
Первую у себя сделали, ксендз задумался 
еще с первой встречи, был очень доволен 
результатами и хотел, чтобы мы пилотировали 
новую экипу. Но пара, главная за наш регион 
в Польше, не разрешила - мы как бы только 
приняли присягу в июне и можем только через 
год пилотировать. На днях ксендз попросил, 
чтоб мы типа не пилотировали, а приходили 
помогали ему с новой группой. Он поменял 
свое мнение и взгляды немного, взял у нас 
все наши нововведения себе, посмотрим, для 
чего. Сейчас мы еще по 
своей инициативе взяли 
ту пару, где муж пьет, а 
дочь нам пишет о помощи, 
под опеку. Встречаемся 
раз в десять дней с 
ними - ролики,  фильмы, 
задания придумываем, 
и попросили ксендза 
встречатся с ним раз в 
месяц. 

Пишу - вроде все гладко 
и так красиво выглядит. Но 
это все нам очень дорого 
стоило, тяжело, столько 

Перебуваючи на реколекціях в Чорноморську, 
Господь нас звів з рухом Eguipes Notre-Dame, 
спільнота яких, як виявилось потім в розмові 
з ними, дуже подібна до нашої: створені кола 
називаються екіпами, ті ж самі зустрічі один 
раз в місяць, та ж сама структура зустрічей, ті 
ж обов*язки, лише з іншими назвами.

(логотип руху Eguipes Notre-Dame)
Одного вечора вони взяли з собою статут. 

Яким же було наше здивування, коли виявилось, 
що статут, наче наш рідний. Бляхніцький взяв 
за основу систему праці руху Eguipes Notre-
Dame, додавши п*ятнадцятиденні реколекції. 
Доречі, Валерій та Альона Лисенки, наші нові 
знайомі з цього руху, жалкували, що цього 
немає в обов*язках екіпів, бо дуже бракує 
такого тривалого перебування родин з Богом, 
де до кінця можна зрозуміти харизму руху, 
наблизитись кожному до Бога та взаємно у 
подружжі. Також розповідали, що, на жаль, 
довгий час не мали доступу до літератури та, 
власне, самого статуту. Через це мали неабиякі 
труднощі в роботі та деякі непорозуміння. 

Ми довго говорили, але наполягали на 
одному: ретельно вивчити та працювати згідно 
статуту, нічого не додавати та не відміняти, 
адже щось змінюючи, деформуємо харизму 
руху, а отже,  деформуємо отримані плоди. 

Нещодавно отримали лист від наших добрих 
знайомих, читаючи, раділи, як діти. 

Ось, що пише Альна з Чорноморська в 
переписці з Іриною Гонгало: «Спасибо вам за 
то, что вы появились в нужном месте в нужный 
момент. Мы с августа по середину сентября 
много трудились в направлении нашего 
движения, и думали, что все безрезультатно, 

нервов. Но результат нас очень порадовал! А, 
да, забыла написать: мы отменили сбор денег 
на дни рождения- теперь общая молитва за 
именинника - лучший подарок. Тяжело мне 
было все организовывать: муж православный 
был и все остальные мужья тоже - чистые 
листы. Сначала учу его, потом всех учим, а 
потом заново учусь не руководить! Теперь 
муж всех обзванивает (мужей), а не я. 

Поначалу все скрипели и стонали, теперь 
каждую встречу мы твердим: муж глава 
и ответственный. Но Бог помог и дело 
сдвинулось! Рады, что вы вовремя появились 
в нашей жизни, добавили нам уверенности и 
решимости, поддержки, которой на тот момент 
нам очень не хватало. Кстати, нам выдали тоже 
книги с темами. В книге все темы на год. Вот 
теперь мечтаю о тренинге для мужей - я не 
научу мужчин так, как это сделает мужчина, а, 
тем более, священик. Нам еще расти и расти, 
это только начало, рано еще делать выводы - 
продолжаем трудиться. 

Спасибо вам за все ! И Богу за вас! Желаем 
вам находить побольше таких, как мы, и 
помогать им! Мы за вас молимся! Всем ребятам 
большой привет от нас! Крепкого здоровья и 
Божьих благодатей вам всем, вашим родным и 
близким!»

Спало тоді на думку, який же маємо скарб, 
яким дуже часто нехтуємо.Хочеться вірити, 

що кожен в нашому русі має статут і 
час від часу перечитує його, перш ніж 
щось стверджувати чи заперечувати. 
Також вирішили в кожному випуску 
друкувати основні моменти 
цьогонайважливішого документу, щоб 
зайвий раз усвідомити, що означали 
на урочистій службі наші слова, які ми 
промовляли, коли прийняли рішення 
приєднатись до руху ДЦ: «Прагнемо 
приєднатись до Домашньої Церкви, 
родинної гілки Руху Світло Життя і 
формуватись згідно її основ...»

Слава Ісусу Христу, брати і сестри!
 Вітаємо Вас з початком нового року праці! 
На дні спільноти 24 вересня в Новограді-

Волинському з волі Божої ми офіційно 
перейняли трирічне служіння районної пари, 
тому, з Божою допомогою, готуємось до 
сумлінного виконання своїх обов»язків.

 Рух в нашому районі за останні роки значно 
розвинувся, кількість кіл збільшилася до 18. 
Зросла також кількість родин, які виконують 
різні служіння, в тому числі, і пілотування нових 
кіл. На жаль, останнім часом багато родин 
з Руху виїхали за кордон на постійне місце 
проживання. Тому кола, в яких залишилося 
менше 4 родин необхідно об’єднувати, так як 
вони вже не можуть повноцінно функціонувати. 
Таким чином були вже об’єднані 1 і 2 коло, та 
15 і 16 кола. Дякувати Богу, члени цих кіл самі 

проявили ініціативу, тому що розуміють, що від 
цього залежать плоди в родині та духовному 
житті кожного зокрема, які дає ДЦ.

Родини виїжджають до Польщі, це 
безперечно, сумно, але віримо, що вони 
продовжать своє життя в домашній церкві в 
Польщі. Ну, а перед нами стоять свої завдання. 
В першу чергу - це турбота про свою родину, 
про її духовність, про духовне виховання 
дітей. Чоловік і дружина - «одно», а отже, і 
досягти спасіння можна тільки разом, не може 
«набожна дружина» чи «набожний чоловік» 
тішитися своєю набожністю, без уваги на 
духовний стан своєї половини. Заохочуємо 
Вас дбати та постійно замислюватися над 
«духовним здоров’ям» Ваших родин, будувати 
добрі відносини з Ісусом, як з найкращим 
другом. В цьому дуже добре допоможе 
сумлінне виконання обов’язків справжнього 
християнина, до яких нас привчає Рух. Кожен 
намет зустрічі, подружня або родинна молитва 
повина давати нам тепле відчуття контакту з 
Господом. Господу не важливі ці обов’язки, Він 
знає нашу віру. Обов»язки потрібні нам. 

Також, заохочуємо всіх проявляти активність 
у різних служіннях, які нам пропонуватиме Рух. 
Служіння допомагає виховати в собі покору, 

Вітальне слово районової пари
вкрай необхідну «пігулку» для покращення 
свого духовного «здоров’я». Служіння 
потрібне для нас самих, в першу чергу, щоб 
не згас той вогник, коли ми прийняли рішення 
бути членами Домашньої Церкви. Тому дуже 
дякуємо усім, хто погоджується служити, адже 
кожна родина на даний час має чимало різних 
перешкод для цього.

Духовно «здорова» родина випромінює 
щастя, і цим «вірусом щастя» здатна «заразити» 
інші родини. Випромінюймо щастя!

Леонід та Світлана Борецькі

Витяг з Основ ДЦ в Україні
 п.25. Домашня Церква в дієцезії може бути 

поділена на райони. Район охоплює кола в од-
ній тій самій або в кількох сусідніх парафіях. 
За працю в районі відповідає районна пара, 
яка просить також про духовну опіку одного зі 
священиків-модераторів якогось кола. Районна 
пара, священик-модератор, аніматорські пари 
кіл і зв’язкові пари (якщо обрані), творять рай-
онне коло. Зв’язкова пара обирається районною 
парою і опікується вона 3-5 колами.
п. 26. За ДЦ в дієцезії відповідає дієцезіальна 

пара, в якої духовним порадником є діє-
цезіальний модератор ДЦ. Разом з район-
ними парами вони створюють дієцезіальне 
коло. Це коло може бути поширене за ра-
хунок подружніх подружніми парами, які 
представляють різні дияконії.

п. 27. За ДЦ в цілій країні відповідає пара краї-
ни, в якої духовним порадником є модера-
тор ДЦ країни.

Пара країни разом з модератором ДЦ, 
дієецезіальними парами, парами, які ви-
конують певні служіння (визначені їм 
парою країни), а також особами, делегова-
ними Інститутом Непорочної Матері Церк-
ви (ІНМЦ), творять коло Домашньої Церк-
ви країни. Це коло є Дияконією ДЦ країни 
 п.30. Детальні завдання відповідальних пар:
а) Аніматорська пара кола:

� відповідає за формацію ввірених їй 
подружніх пар,

� співпрацює зі священиком-модера-
тором кола і обговорює з ним про-
блеми праці в колі,

� відповідає за якісну підготовку і 
правильний перебіг щомісячних зу-
стрічей,

� завжди відповідає за ділення вико-
нанням обов’язків, навіть тоді, коли 
зустріч проводить інше подружжя,

� служить допомогою і досвідом кож-
ному подружжю кола,

� співпрацює з районною парою і бере 
участь в зустрічах районного кола,

� підтримує зв’язок з настоятелем 
парафії, в якій діє коло.

б) Пілотуюча пара -  її завдання аналогічні 
завданнямдо завдань аніматорської пари.
в) Зв’язкова пара:

� тісно співпрацює з районною парою,
� відповідає за ввірені їй кола,
� організовує зустрічі аніматорських 

пар цих кіл,
� хоча б раз на рік бере участь в зу-

стрічах кожного кола,

� бере участь в зустрічах районного 
кола.

г) Районна пара:
� відповідає за кола в районі,
� організовує зустрічі районного кола, 

а також інспірує (надихає) і коорди-
нує його працю,

� співпрацює з дієцезіальною парою, 
дієцезіальним і районним священи-
ками-модераторами дієцезіальним і 
районним,

� бере участь в зустрічах дієцезіаль-
ного кола,

� хоча б раз на рік бере участь в зу-
стрічах ввірених їй кіл, якщо в районі 
немає зв’язкових пар,

� дДбає про співпрацю з цілим Рухом 
Світло-Життя в районі і в дієцезії

д) Дієцезіальна пара:
� відповідає за ДЦ в дієцезії,
� тісно співпрацює з дієцезіальним 

священиком-модератором ДЦ,
� організовує зустрічі дієцезіально-

го кола, а також інспірує (надихає) 
і координує його працю,

� хоча б раз на рік бере участь в зу-
стрічах районних кіл,

� організовує реколекції ДЦ на тери-
торії своєї дієцезії, а також за її ме-
жами, домовляючись з дієцезіальною 
парою тієї місцевості; в будь-якій 
ситуації підтримує контакт з на-
стоятелем даної місцевості,

� співпрацює з парою ДЦ країни, зокре-
ма,а особливо бере участь в органі-
зованих неюими загальних зустрічах 
ДЦ країни, а також в міру потреби 
запрошує її на зустрічі дієцезіально-
го кола,

� співпрацює з дієцезіальним священи-
ком-модератором Руху Світло-Жит-
тя і бере участь в роботі Дієцезіаль-
ної Дияконії Єдності  (ДДЄ),

� бере участь в Днях Спільноти Діє-
цезіальнихДияконій(ДСДД),

� підтримує контакти з дієцезіальним 
єпископом,

� бере участь в зустрічах кола країни,i 
Дияконії Єдності Країни 

� турбується про контакти з ін-
шими родинними рухами в дієцезії 
і з душпастирством родин.

е) Пара країни:
� відповідає за ДЦ в Україні,
� тісно співпрацює зі священиком-мо-

дератором ДЦ країни,

� підтримує контакти з дієцезіальни-
ми священиками-модераторами,

� організовує зустрічі кола країни, а 
також інспірує (надихає) і коорди-
нує його працю,

� бере участь в зустрічах дієцезіаль-
них кіл на запрошення дієцезіальних 
пар,

� координує працю дієцезіальних пар і 
дієцезіальних модераторів ДЦ,

� співпрацює з особами, делегованими 
ІНМЦ,

� співпрацює зі священиком-модера-
тором країни Руху Світло-Жит-
тя  і бере участь в роботі Дияконії 
Єдності (ДЄ) Країни,

� підтримує контакти з відповідаль-
ними Руху Світло-Життя в Польщі

� підтримує постійний зв’язок з Кон-
ференцією Єпископів України,

� представляє ДЦ перед церковною 
ієрархією і світською владою,

� підтримує контакти з парами, від-
повідальними за ДЦ в інших країнах,

� турбується про контакти з іншими 
родинними рухами в Україні і за кор-
доном та із душпастирством родин.

п.31. Кожне подружжя, яке виконує служін-
ня відповідальної пари, повинно:

� жити молитвою,
� жити Святими Таїнствами,
� прямувати до повноти християнсь-

кого життя,
� в єдності і взаєморозумінні допома-

гати один одному на дорозі до Бога,
� вміло спілкуватисяконтактувати з ін-

шими, бути тактовними і дискретни-
ми,

� знати основи ДЦ, приймати їх і бути 
їм вірними,

� формувати в собі поставу свідомої 
участі в Круціяті Визволення Люди-
ни,

� поглиблювати релігійні знання, осо-
бливо ті, що стосуються подружжя 
і сім’ї,

� характеризуватись поставою служін-
ня, послуху і любові по відношенню 
до Церкви,

� омолювати молитися за справи і лю-
дей, яким служать,

� свідомо і творчо служити суспіль-
ству за допомогою відповідального 
виконання домашніх обов’язків, про-
фесійної діяльності і суспільної ро-
боти.

Слава Ісусу Христу! Нещодавно в Гвардійсь-
ку, з 7 по 9 жовтня, відбулася історична подія 
для нашого Руху – І Всеукраїнська Конгрега-
ція Відповідальних Руху Світло-Життя на тему 
«Єдність і Дияконія». Майже з усієї країни 
зібрались священики модератори руху, від-
повідальні дієцезій, районів, кіл та просто ті, 
що бажають служити. Були представники Руху 
й зі Східного обряду. З Польщі прибули гене-
ральний модератор та поєднувальна пара між 
Україною та Польщею.

«Конгрегація» перекладається,як збирати 
в єдине, що сьогодні, як ніколи актуально та 
необхідно для нашої спільноти і не тільки. На 
конференціях були свідчення про діяльність, 
досягнення й перешкоди в розвитку 
Руху та окремих дияконій. В доповідях, в 
розрізі єдності та дияконії висвітлювались 
проблеми та сприйняття цих проблем, 
їхній вплив на кожного з нас, як в Русі, так 
і поза ним. Акцентувалась увага на те, що 
випробовування, які сьогодні доводиться 
переживати без довіри до Бога призводять 

до розділення Істини Ісуса Христа на багато 
індивідуальних правд, пошуки людської 
справедливості, непорозуміння в спільноті, 
політичні спори, як наслідок пасивність кіл, 
ігнорування реколекцій та обов’язків, лінь 
або відсутність бажання відгукнутись на 
служіння, страх перед ним. Страх та безнадія 
до майбутнього, потуга до комфортнішого 
життя змушує цілі сім’ї полишати країну, в 
інших випадках дружину та дітей. Лише за 
минулий рік в Києво-Житомирській дієцезії з 
«Домашньої церкви» виїхало з країни 18 сімей 
і планують виїхати ще нові. А скільки з’явилось 
роз’єднаних сімей з тих самих же причин? На 
Конгрегації всі ці питання змусили багатьох 
замислитись: Про що говорить Ісус Христос? 
Хто, є моїм Учителем, Утішителем, Гарантією? 
А може що? Які пріоритети в моєму житті? 
Чому не приймаю труднощі життя? Чому 
втікаю від життя? Чому змовчую? Чому вдягаю 
маску на служіння, говорячи: «я не вмію, я не 
достойний, хто я такий, може хай інший, і т. 
п.» Чому дозволяю страху заволодіти собою, 

а не довіряюсь й не віддаю це Богу? Де моя 
покірність, терплячість та любов?

Тому на цій Конгрегації закликають кожного з 
нас – через єдність, любов в подружжі та житті 
об’являти любов Бога до людей, подавати 
приклад, бути світильником у темряві для 
інших, захищати та бути вірним харизмі 
Руху Світло-Життя.Нехай Бог нам в цьому 
допоможе! Слава Йому! Амінь!

Всеукраїнська Конгрегація Відповідальних Руху Світло-Життя

Андрій Костенко

Леонід та Світлана Борецькі
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Слава Ісусу Христу! Цього літа наша родина 
пережила Оазу Реколекційну Аніматорів 
Родин І ступеня. Дуже раді, що Бог дав нам 
можливість відвідати ці реколекції. 

Як завжди спочатку мали безліч перешкод і 
думали, що не зможемо поїхати. Але дякуючи 
Богу та нашій спільноті, ми все таки вирушили 
в місто Бердичів. Це були реколекції  для 
аніматорів де нас було сім родин. Провадив 
отець Едуард, а відповідальною парою були 
Леонід та Світлана Борецькі.

Там ми більше заглибились в роль аніматора 
в спільноті : хто він є, які має обов’язки,  яку несе 
відповідальність за своє коло перед Богом. 
Ми вчилися практикувати Біблійний синтез, 
заглибились і розібрали суть і важливість 
молитви, навіщо взагалі вона потрібна.

Отець Едуард OFM прекрасно доніс до 
наших сердець, як саме має проходити Намет 
Зустрічі. Дякуючи йому, я набагато більше 

почав практикувати цю молитву.
Наша відповідальна пара проводила гарні 

конференції, одна з яких була присвячена ходу 
зустрічі: як вона має проходити, скільки часу 
маємо виділяти на всі частини зустрічі, яку 
позицію мають займати аніматори та священик 
в колі.

Згадую, як нас перший раз обрали 
аніматорами, чесно зізнаюсь, мене особисто 
охопив страх. Страх перед відповідальністю, 
перед обов’язками, були думки, що я не зможу, 
мало маю знань та вмінь, щоб вести коло.

Саме ці реколекції нам показали всю красу 
обов’язків і відповідальності, тому що ми 
відчули, що виконуючи все це, ми стаємо 
ближче один до одного і їх уже не так важко 
виконувати, а навіть приємно, бо бачимо 
з цього плоди. Ми відкрили, що маємо 
покладатись не лише на себе і на свої знання 
та сили, але і на Бога, який вкаже нам  шлях і 

оаза реколекційна аніматорів родин і ступеня

Вадим та Анна Маковські

слава ісусу христу! Ми родина Ренгвельських 
Віталій і Наталія. Кожного року ми плануємо 
участь у реколекціях і вже задовго до відкриття 
оазового сезону омолюємо ці плани. Цього 
літа здійснилася наша мрія – ІІІ ступінь. Ці 
реколекції відбувалися з 23.06 по 09.07.2016 
р. Учасниками стали не тільки родини з 
України, а також з Польщі. Місце проведення 
таких реколекцій не є стале; цьогорічний 
маршрут почався з Фельштина (Гвардійське) 
продовжився в Камянці-Подільському і 
завершився у Вінниці.Мета Оази Нового Життя 
ІІІ ступеню – відкрити таємниці Церкви. Це 
відкриття має бути не стільки пізнавальним, 
інтелектуальним (бо тоді Оаза стала би курсом 
знань про Церкву) скільки пережиттям. Цьому 
відкриттю нам товаришували 5 знаків:

ХРАМ. Цей елемент програми був поєднаний 
з паломництвами до різних храмів, де 
відправлялась Євхаристійна Літургія і Літургія 
Годин.

МАРІЯ. Марію, як праобраз Церкви ми 
зустрічали щодня під час поглибленого 
розважання над тайнами Розарію.

ПЕТРО. З ним ми зустрічались в особах 
єпископів, які завжди були відкриті на спільну 
молитву та спілкування з нами.

МАЛА СПІЛЬНОТА. Учасники ділячись на малі 
групи відповідали на різні питання, які були 
тісно пов*язані з темою дня. А також, ділячись 
духовним досвідом, відкривали один в одному 
присутність Божу.

ЗУСТРІЧ ІЗ ЖИВОЮ ЦЕРКВОЮ.
В храмах нас зустрічали місцеві спільноти, 

які розповідали історію свого виникнення. 
Свідчили про те, як різні історичні події, 
політичні режими впливали на підйом або 
занепад. Досі живі свідки ділилися спогадами 
про те як Радянська влада руйнувала храми, 
ув*язнювала та катувала віруючих; висилала в 
далекий Казахстан.

Дякуємо Богу, що мали можливість відкрити 
для себе Церкву не просто як величну споруду, 
організацію, культ але найголовніше, як Живе 
Містичне Тіло Ісуса Христа, яке попри всі 
страждання, прийняті мучениками різних 
часів, об*єднує вірних у земному паломництві 
до Небесної Вітчизни. 

Відкриття таємниць церкВи на Оазі ііі ступеня

Віталій та Наталія РеНгВельські

дасть потрібні слова, а нам потрібно лише 
підкоритися Його волі.

І ось ми вдруге аніматори в нашому колі. 
Дякуючи цим реколекціям нам вже не страшно. 
Ми знаємо, що треба робити і у нас є величезна 
підтримка – це Бог.

Тому наша родина дякує всім, хто доклав 
зусиль для проведення цієї Оази, і заохочуємо 
всіх аніматорів і майбутніх аніматорів до 
пережиття цих реколекцій. Прислухайтеся до 
волі Божої і буде вам щастя!

ОАЗА І ступеня в 
селі Олександрівка

Слава Ісусу Христу! Ми сім*я Лавренчук 
Валентин та Яна хочемо поділитись з вами, 
як ми пережили цього літа благодатний час з 
Богом. За три роки в русі «Домашня Церква», 
ми нарешті наважились поїхати на реколекції 
для родин. Запланували відпустку, щоб поїхати 
в серпені на ОАЗУ 1 ступеня в с.Олександрівку. 
Ми молились, щоб нам нічого не стало на 
заваді, але злий дух не спить і не хоче нашого 
зближення з Богом. За тиждень до реколекцій 
ми думали, що всі обставини проти нас, і ми 
відкладемо знову ще на півроку чи на рік 
реколекції. 

Ми продовжили молитву в намірі реколекцій 
і просили, щоб за нас молилося наше коло. 
Господь почув наші прохання і напевно захотів 
так, щоб ми саме в цьому році поїхали, і зустріли 
саме цих людей на нашому життєвому шляху. 
Було багато свідчень і прикладів справжньої 
любові у сім*ях, яка переживається завдяки 
нашому Небесному Отцеві. На реколекіях 

ми ще краще поглибили наші знання про 
обов*язки, які ми маємо виконувати, що це 
нескладно. Потрібно бажання, а головне 
праця над собою, які є способом життя нашого 
християнського подружжя. Сподобалась 
праця в групах, де ми отримали прекрасні 
свідчення від інших пар, як вони прийшли до 
Господа і як удосконалюють свою віру. Вони 
були великим прикладом для нас, і можливо,  
ми для них. Також, нарешті ми зрозуміли, 
що «подружній діалог» - це не вияснення 
стосунків чи ще одна сварка, а святкування 
«нашої любові». Знову пережили відновлення 
подружніх обітниць. Немов би в день шлюбу, 
але глибші переживання з більшим трепетом у 
серці, з більшою любовю один до одного. 

Для нашої см*ї великим прикладом були 
родини в яких троє і більше дітей, що вони на 
все мають час, і велику довершену любов до 
Бога. Вони знаю і вірять, що Господь допоможе 
і дасть те, що їм необхідно, просто потрібно 

просити у молитві, а не вимагати. Найбільш 
нас вразила заступницька молитва. Тоді в 
храмі при свічках ми молились, як одне ціле. 
Ми не боялись звернутися до Господа зі своїми 
проблемами та переживаннями. Відчувши 
справжню присутнісь, живого Бога. 

Ми вдячні Богу і всім людям, котрі за нас 
молились, щоб ми змогли пережити такий 
благодатний час в нашій сім*ї. 

Бажаємо подружнім парам, котрі ще не 
змогли або вікладають саме такий відпочинок, 
довірити Богові свій час, проблеми, і побачите 
плоди вашої віри. Родинам, які в цьому році 
перебували на реколекція, бажаємо не втрати 
заряд духовної енергії у повсякдених турботах. 
За все слава Богу!

Валентин та Яна Лавренчук

«НЕ БІЙТЕСЯ ВІДПОВІДАТИ БОГОВІ «ТАК»
Слава Ісусу Христу! 
Нарешті цього літа наша родина пережила 

Оазу ІІ ступення для родин. Спитаєте, чому 
нарешті? Тому, що планували цю поїздку 
ми вже три роки але все не виходило, то 
запланована відпустка не співпадала з 
терміном Оази ІІ ступення (то ми поїхали на І 
ступінь), то чоловікові призначили операцію, 
мусили оперуватися, і от в цьому році здається 
вже співпали термін відпустки з терміном Оази 
але один телефонний дзвінок знову вносить 
сумніви (в мою голову).Нам запропонували 
взяти участь в “реколекціях на морі” але 
чоловік одразу відмовився тому, що: “нам 
потрібно пережити формацію” - це його слова. 
А якщо серйозно, то ми з чоловіком саме в 
цьому році, задовго до початку реколекцій, 
почали молитися на подружній молитві саме в 
цьому намірі і от ми поїхали.

Отже, Оаза ІІ ступення для родин відбувалася 

з 22 липня по 7 серпня в с. Олександрівка.  Разом 
з нами цю Оазу перживали родини з Житомира, 
Києва, Фастова, Запоріжжя, Полонного, Ново-
града-Волинського та зі Львова. Загалом нас 
було 12 родин, три з яких греко-католицького 
обряду. Духовним модератором Оази  був 
о. Сергій Серебровський, який допомагав 
нам:  пізнати Книгу Вихід, а також побачити 
кожному учаснику його залежності, раб-
ства, поневолення, які заважають любити 
Бога та свого ближнього та за допомогою  
Покутного молебня, Таїнства Покаяння, 
Євхаристії виходити з цих залежностей. 
Протягом всієї Оази  ми мали гарні нагоди у 
вигляді щоденного Намета Зустрічі, щоденної 
Євхаристії, виставлених Пресвятих Дарах, 
сімейної молитви, а також виконання різних 
обов`язків (прибирання, миття посуду і т. д.) 
бути близько Бога, близько свого чоловіка, 
близько дітей, близько спільноти.

На цій Оазі ми були аніматорами. Чому ми? 
Адже, ми ще жодного разу не переживали 
Оазу ІІ ступення? В нашому колі були дуже 
гарні подружжя всі такі різні, такі чудові, 
мудрі, веселі, працьовиті, багато знаючі. Чому 
аніматори не хтось з них? Тому, що Господь 
саме в такий спосіб дав нам побачити себе в 
іншому світлі, побачити певні свої залежності, 
свої рабства, свої недоліки... У Бога не буває 
випадковостей, у Нього все за планом. За 
планом мого спасіння. Тому  не бійтеся 
служити, не бійтеся відповідати Богові “так”, не 
бійтеся. Бог з нами! 

Андрій та Наталія Курови

Храм Христа Царя 
Всесвіту у Новограді-
Волинському 17 
вересня прийняв 
учасників Руху Світло 
Життя на щорічний 
П о р е к о л е к ц і й н и й 
Д і є ц е з і а л ь н и й 
День Спільноти. 
Близько 250 осіб 

усіх гілок Руху з Київсько-Житомирської 
та Луцької дієцезій зібрались для 
підведення підсумку та благословіння на 
працю та служіння в подальшому році. 

Шановна спільното, ми щиро і плідно 
попрацювали під час інтерактивного 
спілкування. За ті короткі хвилини, нам 
вдалося досить непогано і в доброму 
гуморі, під видом жартівливої гри зробити 
певні важливі висновки: Людина оазова 
є звичайною людиною з повсякденними 
турботами, проблемами і радостями. 
Людина оазова, безсумнівно є розумною і 
володіє навиками писемності, граматикою, 
арифметикою та гарним почуттям гумору. 

Вправа «збірний портрет» вказала 
на багатогранність учасників руху, 
середньостатистичний оазович лікує, будує, 
виховує, навчає, рахує, водить, обробляє, 
програмує, шиє, народжує і … аніматорує! 
Людина оазова звичайна (за Новоградськими 
мірками) перебуває у шлюбі 709 років, 
з них лише менше третини у Домашній 
Церкві, має 66 синів, 56 дочок, 42 онуки і 
3 правнуки. Хворіє оазович хронічно на 
головні гріхи лінь та гордість, має постійне 
занедбання та брак часу на обов’язки ДЦ 
(Подружній діалог, Намет Зустрічі, реколекції, 
молитви і служіння), страждає на пасивність. 

Збірні портрети вказали на те, що найбільше 
болить оазовій спільноті: смерть близьких, 
хвороби, війна, гріхи свої і дітей, розпад кіл і 
міграція, втрачений час поза ДЦ. Фінальний 
пункт «найбільші радості»  говорить,  що оазова 
людина радіє з того, що є частинкою Церкви:  
радіє спільнотою ДЦ (з зустрічам у колі, 
реколекціям,  дням спільноти) радіє Таїнствам 
Подружжя і Євхаристії, радіє народженню 
дітей і онуків (а також їх успіхами та вірою) радіє 
у Вірі, радіє в улюбленій роботі. Оті кумедні 
чоловічки з паперових аркушів розказали 
нам, спільноті, християнам багато цікавого 
і важливого  про нас самих. Хоч похибка 
середньостатистичності досить велика (бо 
лише мала частина всіх учасників руху в нашій 
дієцезії розділила радість Дня Спільноти) 
– та вагомі теми до роздумів отримано.  

Людина Оазова

Слава Ісусу Христу! 
Вітаємо усіх читачів чергового випуску 

газети. Ось і пролетіло літо, пора 
відпусток, канікул, реколекцій. При-
йшов час налаштуватись на робочий лад. 

Дуже хотілося б  на початку подякувати 
усім членам руху, які допомагали нам у 
служінні районної пари, без вас усіх ми б не 
справились, дуже любимо кожну родину. А 
наразі хочемо поділитися пережиттями цього 
літа. Так сталося, що одна з родин наших кіл 
мала можливість переживати реколекції у 
Польщі. Коли вони повернулися, і у захваті 
ділилися своїм пережиттям та відпочинком у 
гірській мисцевості, то у мене з Ігорем вини-
кла думка що ми можемо спробувати органі-
зувати такий експеримент у нас. На щастя в 
Україні курортів теж не мало, то наш вибір пав 
на відпочинок з Богом біля моря. З розповідей 
польських родин ми дізнались, що слуга 
Божий о. Франциск був дуже романтичною 
натурою, тому усі оази проходили в якихось 
особливих місцях. Тому в принципі від 
формату ми не відступали. Нам запропонували 
провести тематичні реколекції по обов*язках. 
Після того як нас благословила дієцезіальна 
пара, ми почали пошук однодумців, які б 
погодились бути «піддослідними» учасниками 
подібної оази. Також потрібно було знайти і 
осередок біля моря. Наш вибір пав на містечко 
Чорноморськ  (Іллічівськ), де мешкають 
сестри Єлизеветанки. Також хочу наголосити 
на тому, що ми запросили 2 пари які вже пе-
реживали реколекціі і служать у дияконіях, і 
2 пари які тільки пережили 1 ступінь, але ще 
тільки занурюються в наш рух, щоб відгуки 
могли бути різними. Також що стосується 
матеріальної сторони, то кожна родина 
платила за себе відповідно до кількості осіб. З 
досвіду польських родин, які складають кошти 
на реколекції весь рік, ми зрозуміли, що це 

і для нас теж посильно, головне правильно 
ставити цілі. Також вдячні Богу за нашого 
о. Віктора Матушевського SAC, який з раді-
стю погодився взятись за цей експеримент. 

Його конференції були просто 
неперевершені! І ось, коли всі приготування 
були завершені, продукти закуплені, речі 
складені і діти запаковані у машини, ми 
вирушили караваном назустріч чогось нового.

Дорога була не дуже довгою і якщо не зважати 
на нашого Давида, який навідріз відмовлявся 
їхати  в автокреслі, то можна сказати, що і легкою. 

Зранку ми прибули до сестер. Розмістились, і 
тут почались цікаві моменти, коли хтось жив у 
окремій кімнаті з власними зручностями, а хтось 
спав на матраці, або взагалі у прохідній кімнаті. 

Дякувати Богу, що усі родини проявили 
любов, розуміння і стриманість один до 
одного. На чергуваннях я могла досвідчити 
взаємну допомогу і взаємовиручку. Коли в 
однієї з учасниць були проблеми зі здоров*ям, 
то на допомогу приходили усі хто міг. 

Уся програма реколекцій починалась о 
7.00 ранковою молитвою, також родини 
мали Службу Божу, щоденний подружній 
діалог, конференції, працю в групах, а по 
обіді десь о 15.00 ми дружно вирушали 
до теплого, лагідного, Чорного моря. За 
нашими дітками пильно приглядав Антон 
Борецький, який сам, до речі, виріс на оазах.  

Також великим здивуванням було зустріти 
родини у Чорноморську, які належать до «END», 
з основ якого черпав матеріали наш засновник. 
Ми мали декілька вечорів спілкування, 
після чого запросили їх до спільного 
пережиття оази 1 ступеня з родинами ДЦ. 

Взагалі, якщо б мені запропонували 
пережити ці реколекції ще раз, я б довго не 
вагалась. Насправді, пережиття реколекцій 
на морі у великій компанії друзів, це щось 
неймовірне! Тому що, коли ти служиш іншим, 
Бог примножує твій час, коли зранку є духовне 
наповнення, а потім веселий час на пляжі, 
а ввечері прогулянки родиною у великому, 
гарному парку, тому дійсно розумієш, що все 
можливо, особливо реколекції на морі. Дя-
куємо усім, хто спричинився до нашої акції, 
маємо надію, що це тільки початок таких оаз. 

Молимося у намірі проведення 1 
ступеню на морі у наступному році! 

ТЕМАТИЧНІ РЕКОЛЕКЦІЇ ПО ОБОВ’ЯЗКАХ БІЛЯ МОРЯ

Ігор та Ірина Гонгало
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Святий Йосиф Обручник 
Пресвятої Діви Марії

Святий Йосиф 
народився у Па-
лестині, похо-
див із роду царя 
Давида. Його 
батько Яків, коли 
Йосиф підріс, 
старався дати 
Йому освіту згід-
но з потребами 
і обставинами 
часу. На той час 
освіта полягала 
у читанні та ро-
зумінні Святого 
Письма. А через 

те, що св. Йосиф мав стати дбайливим опіку-
ном Ісуса Христа і Його Матері, можемо бути 
впевнені, що за ласкою Духа Святого Йому 
було подаровано розуміння тайн Св. Письма. 
До досконалого виконання обов’язків голови 
Святої Родини Йосиф був готовий щирою та 
глибокою побожністю. Люди бачили перед со-
бою вбогого тихого теслю Йосифа. А Бог бачив 
у ньому Свого вірного й великого слугу. Св. Йо-
сиф учився пізнавати безконечне милосердя 
— доброту Бога. Його серце горіло бажанням 
побачити Спасителя, не передчуваючи, що 
Він сам буде займати таке високе становище в 
ділі благодаті.Святе Письмо називає св. Йоси-
фа праведним (Мт. 1, 19). Він визначався всіма 
чеснотами і був справді гідний того, щоб стати 
чоловіком Непорочної Діви Марії. Абсолютне 
віддання себе на волю Божу є однією з визнач-
них чеснот св. Йосифа. Тож просімо у Нього 
заступництва і помочі у наших повсякденних 
справах, щоб жоден наш вчинок, думка, слово 
чи діло не противилися волі Божій, а були уз-
годжені найперше із Св. Йосифом, найліпшим 
опікуном в усіх добрих починаннях.

13 КОЛО СВЯТОГО ЙОСИФА ОБРУЧНИКА
Вже декілька років обговорюється 

пропозиція назвати кола іменами святих. І ось 
нареші ця ідея набрала чинності, і тепер кожне 
коло гаряче вирішує, якого ж святого взяти 
собі за покровителя. 

Ми розпочнемо 
знайомство з 13 кола. 
Історія наших молодих 
родин розпочалась в 
лютому місяці 2011 року. 
Наше коло складалось з 
шести пар: Чупрін Андрій 
і Юля, Коваль Андрій і 
Анна, Сорокопуд Дмитро 
та Юля, Добровицький 
Вадим та Інна, Демчук 
Віктор та Анна і родина  
котра виїхала до Польщі 
Занфіров Вадим та Ядвіга. Хочеться сказати, 
що більша частина родин ще літом 2010 року, 
разом ходили на перед шлюбну катехезу. А 
через пів року долучились до руху Домашня 
Церква, щоб  своє подружжя міцніше звязати 
з Богом і Церквою. 

На даний час в нашому колі десять дітей, 
дев’ять з яких це хлопчики, котрі народились в 
русі домашня церква і одна дівчинка , про яку 

ми жартома говоримо, що вона  «народжена 
поза колом».Наше тринадцяте коло живе і 
цікаве, відкрите на служіння. Ми маємо чудову 
традицію щороку в пору золотої осенні, 
виїжджати на природу  і робити спільну 

фотографію, за якими 
можна відслідкувати, як 
наше коло збільшується. 
А ще наше коло завжди 
на зв’язку.  Почувши 
інформацію проте, що 
кола будуть називатись 
іменнами святих, ми 
оперативно в групі «13 
коло» в програмі «Вайбер» 
обговорили, і вирішили, що 
ми будемо іменні святого 
Йосифа Обручника. 

Обрали святого Йосифа за нашого 
покровителя, тому що в нашому колі багато 
чоловіків і чоловічків, котрі друге ім’я мають 
Йосиф. Тому що це тихий і потужний святий 
до якого ми  постійно звертаємося молитвою 
котрою нас навчили прадіди і бабусі: «Святий 
Йосифе заступайся за нас кожної хвилини: і в 
житті, і в смерті. Амінь.»

 Сьогодні хочемо познайомити наших читачів 
з подружжям Хандожко. Це родина, відкрита 
на служіння, мають досвід пілотування, були 
відповідальними за розвиток Круціяти. В 
цьому році Саша і Юля прийняли служіння 
поєднувальної пари в м. Житомирі.

-Отже, як ви познайомились?
С: В нас немає якоїсь романтичної історії. 

Нас познайомила двоюрідна сестра Юлі. Ми 
працювали на одній фабриці, в різні зміни. Я 
з родини православних, в церкву ходили на 
Паску і на Різдво. 

Ю: Я молилася за свого майбутнього чоловіка. 
Перший раз зустрілися біля кінотеатру 
«Україна», я сказала, що сьогодні неділя, а 
я ще не була в костелі, і ми пішли на Службу 
до костелу святого Яна з Дуклі. Побачила, що 
Саша не противиться цьому, відчула, що це 
моя людина. Можливо, Господь таким чином 
хотів перемінити нас в чомусь. 

-Як прийшли в « Домашню Церкву»?
Ю: Для нас прикладом була родина 

Яндульських, їх відношення один до одного, 
хотілося такого ж. Ще коли зустрічалися, 
говорили, що вінчання буде обов’язково, і  

будемо ходити до костелу.
С: Потім катехеза до вінчання, три місяці.
Ю: Між тим, як познайомились і вінчанням 

було всього шість місяців. Одружилися ми 
в 1997 році, були складнощі, узалежнення, 
самі варилися в такій собі каші, я шукала, як 
покращити стосунки в родині. Пам’ятаю, як 
після Служби вийшли Яндульські і ще одна 
пара і розповіли, що мають відбутися триденні 
реколекції для родин, для тих, хто хоче 
покращити стосунки в сім’ї, укріпитися в вірі. 
Я взяла те запрошення, і ми пішли на зустріч.

С: Так ми потрапили до « Домашньої Церкви».
-Знаємо, що то були перші реколекціЇ, але 

не останні…
С: Так, були двічі на першому ступені і один 

раз на другому. Служили, як аніматори. Крім 
того сесія по пілотуванню, ОРАРи, тематичні 
реколекції…

Ю: Перший ступінь мені більше подобається.
С: Але на другому я в світлі Святого Письма 

побачив деякі свої узалежнення.
-А який з обов’язків, чи то формаційних 

елементів вам подобаються найбільше?
Ю: Подружній діалог, бо тоді відчуваю те, що 

ми разом, як ті зустрічі напочатку.
С: Я відношуся до них, як до обов’язків. 

Поки що не дійшов до того, щоб дуже хотіти 
їх виконувати. Виконую тому, що треба їх 
виконувати.

-Вам запропонували послужити 
поєднувальною парою. Як ви це сприйняли?

С: Трохи страшно, бо не маю дару оратора, 
більше подобається служити як то кажуть «за 
кулісами». Але служити треба, це об’єднує 
родину, надихає краще виконувати обов’язки.

Ю: Ми розвиваємося, як подружжя, коли 
служимо.

-Дякуємо за розмову, за вашу відкритість на 
служіння, бажаємо натхнення в цьому служінні 
і всіх Божих благодатей!

ІНТЕРВ’Ю З ПОДРУЖЖЯМ ХАНДОЖКО

29-30.10 - Всеукраїнське Паломництво 
Круціяти Визволення Людини, Київ,пар. 
Марії Матері Церкви, бульварПерова 1б. 

(отці капуцини)
-Оаза Нового Життя для родин І ступеня 

27.12.2016-12.01.2017( Зарічани)
-Оаза Нового Життя для родин І ступеня 

27.12.2016-12.01.2017 (Язловець)
-Оаза Нового Життя для родин ІІ ступеня 

27.12.2016-12.01.2017 (Яблуниця)
-ОРАР ІІ ступеня 30.12.-02.01.2017 (Рівне)
-ОРАР ІІ ступеня 2-6.07.2017 (Гвардійське)
-Оаза Євангелізації для родин і дорослих   

27.12-02.01.2017
11.02.2017 Ювілей 25-річчя Домашньої 

церкви в Україні (Гвардійське)

Дієцезіальна пара Федорчук Ігор 
№ тел. 067 282 04 69 Олена тел.096 372 06 68
Районова пара Борецький Леонід № тел.   
067 313 86 46 Світлана № тел. 097 413 26 37

Запрошуємо на XV Паломництво КВЛ 
29-30.10.2016 до парафії Марії 
Матері Церкви, яка розташована 
за адресою: бул.Перова, 1б, м.  Київ. 

Програма починається о 930. О 1500 – коронка 
до Божого Милосердя і  Хресна Дорога зі 
свідченнями. О 1830 – Свята Меса під проводом 
єпископа Леона Дубравського. Увечері 
запрошуємо на зустріч груп самопомочі для 
осіб, які мають проблеми з алкоголем, для 
осіб, чиї близькі потрапили в  залежність.

На нічній адорації Пресвятих Дарів 
буде нагода попросити про заступницьку 
молитву. Існує можливість ночлігу.

Паломництво завершить недільна Меса о 900.
Вартість участі дорослої особи (організаційні 

витрати + харчування) — 50  гривень.   
Зголошуватися до аніматорів кіл.

В нашому районі діють такі Дияконії:
Дияконія Євангелізаційна відповідальна 

Ланге Таїса  № тел.097 068 29 33
Дияконія Літургійна відповідальний 

Ланге Володимир  № тел.097 068 29 18
Дияконія Милосердя відповідальний 

Маковський Вадим № тел. 097 519 43 92

Оголошення реколекцій
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Андрій та Юлія Ковальські

Графік служб ДЦ у парафії святої Софії
(кожна друга неділя місяця)

11 вересня 2016 — 1+2 коло
09 жовтня 2016 —      3 коло
13 листопада 2016 — 4 коло
11 грудня 2016 —        5 коло
08 січня 2016 —          6 коло
12 лютого 2016 —      7 коло
12 березня 2016 —     8 коло

Графік служб ДЦ у парафії 
святого Яна з Дуклі
(кожна третя неділя місяця)

18 вересня 2016 —     10 коло
16 жовтня 2016 —   11 коло

20 листопада 2016 —12 коло
18 грудня 2016 —         13 коло
15 січня 2016 —     15+16 коло
19 лютого 2016 —        17 коло газету «Домашня Церква» підготувала дияконія Суспільної комунікації та дияконія Слова


