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Любімо Україну!



Хто ж такий, справжній патріот?

Патріотизм – це любов та відданість Батьківщині, це особливе емоційне 
переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, 
традицій. Існує безліч визначень цього поняття, яке ж обрати? Досить 
складно виокремити одне, адже всі правильні, чи не так? Відповідь дуже 
проста: кожний особисто повинен для себе обрати, сформулювати влас-
не визначення, на власні очі побачити вияви патріотизму.

Нещодавно їхала в автобусі і, як часто буває, без пригод не обійшлося. 
Проїжджаючи повз побудову нових мостів через Дніпро, один чоловік в 
нетверезому стані почав голосно кричати: «От украинцы, за сколько лет 
не могут мосты построить». Більшість пасажирів вступили з ним у пал-
ку суперечку, доводячи, що українці нічим не гірші за інших, що хоч наша 
країна й не така розвинена як хотілося б, але в іншому місці вони й не уяв-
ляють свого життя. Парадоксальним став той факт, що всі розмовляли 
російською, але ж відстоювали честь свою й своєї держави.

Ось так, виходить патріот – це не тільки той, хто говорить рідною мо-
вою, не той, хто всюди кричить: «Я люблю свою країну», а ще й той, 
хто своїми вчинками хоч якось виявляє свою любов до Батьківщини, 
хто виховує в собі переможне почуття гордості, той, чиє життя стає 
життям свого народу! Будемо сподіватися, що вогники патріотизму все 
більше розгорятимуться у серцях українців, що кожен буде впевнений у 
собі, у світле майбутнє, що зробимо все аби мрії стали реальністю!

Оксана Козачок

 

 



Любов до Батьківщини
Обов’язком християнина є любити свою Батьківщину. Він не повинен чекати і 

думати, що вона йому дасть, а всім життям повинен прагнути бути їй корисним 
і примножувати її духовне і матеріальне багатство. Любов до Батьківщини 
виявляється у сердечнім прив’язанні до свого краю і народу, в щирій участі 
в його щасті й недолі та в пожертвуванні себе, свого майна і навіть життя для 
Батьківщини. Іван Котляревський в творі «Енеїда» писав: «Любов к отчизні де 
героїть, Там сила вража не устоїть, Там грудь сильніша від гармат».

Приклад любові до своєї земної Батьківщини дав усім сам Ісус Христос, що 
оплакував Єрусалим, передбачаючи його зруйнування (Мт. 23, 37-39). «Не 
зоставлять (вороги) у тебе каменя на камені» (Лк. 19, 43-44), журився містом 
Христос, у якому Він навчав людей і чинив чуда. Любов до Батьківщини не 
виключає справедливості та пошанування прав інших народів. Здоровий 
патріотизм дає здорове національне життя і творить життєздатні державні 
органи. Стати без застережень в обороні Батьківщини і її святих прав – це 
здорове і природне явище у житті кожного доброго громадянина. Байдужість до 
справ свого народу, Батьківщини – це брак шляхетних патріотичних почуттів, 
це брак християнської любові.

Християнський патріотизм виявили численні дочки і сини України, що 
виборювали її волю і незалежність. Любов до батьківщини випливає з четвертої 
Божої заповіді, «шануй батька і матір своїх» . Задумаємося сьогодні, чи ми 
любимо свою матір, чи ми любимо свою Батьківщину, чи ми молимося за неї.

Багато наших громадян не люблять України, нарікають на неї, встидаються 
її, тікають з неї. Так, Наша Батьківщина має багато недоліків: бідність, 
алкоголізм, наркоманія, розлучення, аборти, аморальність, можна сказати, що 
наша Батьківщина є хворою, але незважаючи на те все, Вона є нашою Матір’ю. 
Подумаймо брати та сестри, чи добре роблять діти коли тікають, залишають 
свою хвору маму? Діти мають старатися допомогти своїй мамі. Слуга Божий, 
Папа Римський Іван Павло ІІ звертаючись до Української молоді у Львові навчав, 
щоб вони не тікали з України, а служили своєму народові, своїй Батьківщині.

Ми не повинні соромитися своєї Батьківщини, а навпаки гордитися, що ми є 
українцями, хоч може і різного походження. Ми маємо обов’язок любити свою 
Батьківщину, молитися за Неї, дбати про Її добро, ми повинні бути патріотами 
своєї Батьківщини; Ми маємо обов’язок шанувати культуру нашої Батьківщини, 
дбати, щоб Вона зростала і духово, і матеріально...

Нагадую: любов до Батьківщини – це не політика, це є обов’язок кожного 
доброго громадянина, кожного доброго християнина. Любов до Батьківщини 
випливає з четвертої Божої заповіді: «Шануй батька і матір своїх».

Бр. Фіделіс Волністов OFM



Перебіг Події
24 серпня 2018 р. особливим чином молимось за Україну та про добру 
владу для нашої Батьківщини. В цей після Літургії перед нашим храмом разом 
заспіваємо Духовний Гимн України «Боже Великий Єдиний»..

Заохочуємо усіх вірних 24 серпня 2018 р. в День незалежності 
України одягнути вишиванку. Через даний жест хочемо будувати пошану 
до нашої Батьківщини: нашої історії, традиції, мови і культури. Одягнена 
вишиванка нехай буде нагодою до зародження патріотизму який базується 
на гордості з Батьківщини в якій живемо і про яку потрібно дбати.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

чому До ЦЬоГо ЗаКЛИКаємо?
Сьогодні без проблем можна почути нарікання, а навіть ненависть до 

українців і України і це проявляється у різноманітних формах та проявах... 
Не знання своєї історії, навіть і болючої, не любов до свого, рідно… – це 
все спричиняється до того, що в майбутньому ми почнемо негувати традиції, 
культуру і навіть християнську віру.

Віра має вести людину до зрілої любові. Не можливо осягнути зрілої 
любові без зрілості особистої і суспільної. Господь запрошує нас до повноти 
любові, в якій не може забракнути любові до Батьківщини.

Потрібно любити своє: себе, свою родину, свою Батьківщину, свою 
культуру, свою віру, свою історію… Коли зрілий (здоровий), перемінений я, 
то тоді твориться зріла сім’я, а зі зрілістю сім’ї буде здорова й Держава.

 «Перш над усе я благаю чинити молитви, 
благання, прохання, подяки за всіх 
людей,  за царів та за всіх, хто при владі, 
щоб могли ми провадити тихе й мирне 
життя в усякій побожності та чистості» 
(1 Тим. 2:1,2).
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