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БІЛЯ ВИТОКІВ… ТАЄМНИЦЯ! 
Історія мого священицького покликання? Ця 

історія відома передусім самому Богу. Кожне свя-
щеницьке покликання у своїй найглибшій сутності 
є великою таємницею, є даром, який нескінченно 
перевершує людину. Кожен з нас, священиків, 
дуже виразно пересвідчується в цьому протягом 
усього свого життя. Перед величчю цього дару ми 
відчуваємо, наскільки не доростаємо до нього. 

Покликання є таємницею Божого обрання: 
«Не ви Мене вибрали, а Я вас вибрав і призна-
чив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб три-
вав ваш плід» (Ин 15, 16). «Чести ж цієї ніхто не 
бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, 
як Арон» (Євр 5,4). «Перш ніж я уклав тебе в 
утробі, я знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, 

освятив я тебе; пророком для народів я тебе призначив» (Єр 1,5). Ці натхненні 
слова мають перейняти глибоким хвилюванням кожну священицьку душу. 

Саме тому, коли в різних обставинах (наприклад, з нагоди священицьких ювілеїв) 
ми говоримо про священство і даємо про нього свої свідчення, ми повинні робити 
це з великою покорою, усвідомлюючи, що Бог нас «закликав до святого покликання 
не на підставі наших діянь, але за власною постановою і благодаттю» (2 Тим 1,9). 
Водночас ми усвідомлюємо, що людські слова не в змозі вмістити у собі глибину 
таємниці, яку несе в собі священство. 

Мені здається, що цей короткий вступ необхідний, аби правильно зрозуміти те, що 
я буду розповідати про свій шлях до священства.   

ПЕРШІ ОЗНАКИ ПОКЛИКАННЯ 
Коли я навчався у гімназії, князь Адам Стефан Сапєга, Архієпископ Митрополит 

Краківський, прибув із візитом до нашої парафії у Вадовіцах. Мій духівник, отець 
Едвард Захер, доручив мені виступити з привітанням до Митрополита. Отже, вперше 
у житті я отримав можливість виступити перед людиною, яку всі оточували великою 
шаною. Знаю також, що після моєї промови Архієпископ запитав у мого священика, 
куди я хочу йти навчатися після закінчення гімназії. Отець Захер відповів: «Він іде на 
полоністику». «Шкода, що не на теологію» – зауважив на це Архієпископ. 

На тому життєвому етапі моє євященицьке покликання ще не дозріло, хоча багато 
хто з мого оточення припускав, що я міг би піти до духовної семінарії. Якщо мо-
лода людина з такими виразними релігійними схильностями не йшла до семінарії, 
це могло породити домисли, що тут у гру вступає якась інша любов або захоплен-
ня. У школі в мене було багато друзів – дівчат і хлопців, які були пов'язані з робо-
тою в шкільному аматорському театрі, але не це мало вирішальне значення. У той 
період мені здавалась визначальною передусім моя любов до літератури, особливо 
до драматичної літератури й театру. Пристрасть до театру збудив у мені полоніст 
Мечислав Котлярчик. Він був справжнім піонером аматорського театру з великими 
репертуарними амбіціями.

з книги Йоан Павло ІІ «Дар і таємниця»
 



ЖИТТЯ - ПОКЛИКАННЯ
Коли запитуємо сьогодні молоду людину, для чого вона живе, дуже 

рідко почуємо більш-менш зрозумілу відповідь. І молоді, і старші часто 
відповідають «заштампованими» виразами про те, що ми «маємо», 
«мусимо», що нам «потрібно». Коли ж запитати: «для чого особисто ТИ 
живеш», бесіда нерідко заходить у глухий кут. Не кожен може сформулювати 
зміст свого життя, тобто висловити те, задля чого він живе. То ж для чого 
живе людина, що це таке, — «життя», і звідки воно береться? 

Коли повернемося до появи на землі першої людини, то побачимо, що 
вирішальну роль у творенні життя відіграє Бог: «Тоді Господь Бог утворив 
чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став 
живою істотою». (Бут. 2, 7). Тобто Адам отримав своє життя безпосередньо від 
Бога, Котрий вдихнув у нього віддих Свого життя.

Іншими словами, Бог покликав людину до життя, тобто покликав від 
«небуття» до «буття», вдихнувши в Адама віддих життя, Бог покликав його до 
участі у житті, яким жив сам Бог. Отже, наше життя — це дар нам від Бога, це 
запрошення до участі у Божому житті, це покликання жити «повнотою життя», 
про яку пригадує нам Христос.

Сучасна людина дуже часто проживає своє життя без усвідомлення свого 
покликання і відповідальності за його реалізацію. Сучасні богослови для 
окреслення стану людини вживають вираз «епоха людини без покликання». І 
справа тут зовсім не в тому, що сучасна людина не покликана Богом, а радше 
в тому, що вона живе своє життя так, неначе б воно жодним чином не було 
пов'язане із Творцем. І дійсно, сьогодні пропагується якраз те, що нищить 
життя, і людина, піддаючись такій пропаганді, поводиться зі своїм життям 
як зі своєю абсолютною власністю…

Сучасна людина боїться бути слабкою, бути «іншою», не такою, як решта, 
тому завжди старається забезпечувати собі силу і владу, підлаштовуватись до 
певних умов, і це також відбилося на виборі життєвого шляху молодих людей: 
вони вибирають дуже часто не своє покликання, а те, що може принести силу, 
владу, матеріальне забезпечення. Також інколи ще можна почути суперечку 
про те, хто важливіший. Кожне покликання є безцінним в очах Божих.

Гідність нашого покликання не полягає в тому, що ми вибираємо, а в тому, 
хто нас кличе, згідно зі словами Ісуса Христа: «Не ви Мене вибрали, а Я вас 
вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід.» 
(Йо. 15,16). Отож, кожне покликання має конкретне завдання і конкретну ціль: 
принести відповідні плоди. Бо «Всяке дерево, що не родить доброго плоду, 
рубають і в вогонь кидають» (Мт. 7,19).

Звідси випливає, що покликання кожної людини не можна розглядати 
ізольовано від покликання цілого людства. Кожен християнин живе власну 
історію спасіння у контексті історії загального спасіння людства. Що більше: 
від реалізації одного покликання часто залежить реалізація кількох інших… 

о. Мартин Хабурський, ЧСВВ



Перебіг Події
21 жовтня 2018 р. буде проповідь на тему даної події. 
22 жовтня 2018 р. під час Євхаристії будемо просити про допомогу в навернені. 
Під час знаку миру навзаєм передамо образок з написом «Помолись про навернення 
для….» (образки отримаємо в храмі перед Літургією).

Прагнемо допомогти Люду Божому жити так, щоб постійно свідчити про 
Господа. Бачимо необхідність пробудження свідомості мирян, до місійного життя, 
щоб усі могли дозрівати у вірі і стати приятелями Ісуса та спричинились до спасіння 
світу. Хочемо постійно пізнавати і поглиблювати те, чого навчав Ісус, і наслідувати 
Христа у своєму щоденному житті. «Коли ви знаєте все це, то щасливі, якщо так 
робите» (Йо. 13,17). 

22 жовтня 2018 р. в спомин св. Йоана Павла ІІ заохочуємо усіх небайдужих 
поділитись свідченням принаймні з кількома особами з свого оточення: «Кому 
я завдячую за свою віру?». Можеш свого співрозмовника запитати: «Кому він 
завдячує за свою віру?». А в кінці розмови скажи: «Пам’ятай завжди, що Бог 
тебе любить і тебе потребує».

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Для багатьох бути християнином - це раз на тиждень ходити до церкви. 

Характерною рисою раннього християнства було ревне проповідування: «Ідіть та 
робіть учнями людей з усіх народів» (Мт. 28:19, 20). Перші християни йшли всюди 
і говорили з кожним. У дорозі, в містах, на площах і в домах. Незалежно від того, 
приймали їх чи виганяли. Проповідували як бідним так і багатим... Вони мандрували 
суходолом та морем і «йшли до кінців землі».

Сьогодні мало хто з охрещених знає про обов’язки Святого Хрещення. Одним із 
обов’язків Хрещення є Місійність, тобто проголошення Христа і свідчення про Нього. Бути 
християнином це не просто раз на тиждень відвідувати церковну службу і приймати 
певні звичаї і традиції. Християнином є та людина, котра своїм життям показує, 
що наслідує приклад Христа і дотримується його вчення у щоденному житті.

  «Ідіть та робіть учнями людей з усіх 
народів» (Мт. 28:19, 20)
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