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ЛЬВІВСЬКА АРХИЄПАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Звернення Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 

УГКЦ
до вірних та всіх громадян України
з нагоди Президентських виборів

Дорогі в Христі брати і сестри, шановні співгромадяни!
31 березня 2019 р. Б. відбудуться чергові президентські вибори. Вибори – це 

один із дуже важливих моментів прояву демократичного устрою держави, 
суттєвим аспектом якого є свобідне волевиявлення її громадян. Зважаючи на 
величезну значимість прийдешніх виборів для подальшого розвитку нашого 
суспільства, а, можливо, навіть для існування самої незалежної Української 
Держави, ми, ієрархи УГКЦ, прагнемо поділитися з вами кількома думками, 
керуючись нашою пастирською відповідальністю та щирим вболіванням про 
спільне благо українського народу.

Передовсім звертаємося до всіх, кому належить виборче право, обов’язково 
взяти участь у виборах, продемонструвавши таким чином готовність до осо-
бистої відповідальності за майбутнє нашої держави. Водночас нагадуємо, 
що нашим завданням є зробити добре усвідомлений вибір, показавши себе 
зрілими громадянами. Не беручи участі у виборах чи недбало та легковажно 
віддаючи свій голос, ми не робимо позитивного внеску в подальший розвиток 
і утвердження української державності, а також знецінюємо жертву цілих по-
колінь наших волелюбних предків, які століттями мріяли і виборювали право 
бути господарями на власній землі. Ми не маємо права через іґнорування чи 
занедбання свого виборчого обов’язку нівелювати зусилля героїв сучасності – 
наших воїнів, які самовіддано захищають Україну. Задумаймося, яку національ-
ну і державну спадщину ми зготуємо прийдешнім поколінням, якщо сьогодні 
проявимо легковажність і легкодушність, поверховість і безвідповідальність у 
своїх рішеннях і діях.

Для здійснення справді усвідомленого і зрілого вибору ми повинні насамперед 
уникати дій, викликаних поверховими емоціями – поважаймо власну гідність як 
виборців і розуміймо вагу нашого вибору. Натомість треба готуватися до вибору 
проханням про світло Святого Духа, щоб Він допоміг нам відрізнити правду від 
фальші, реалістичну програму дій від солодких обіцянок, щире вболівання за 
країну, підкріплене реальними ділами, від оманливих пропагандистських гасел.

Звернімо увагу на те, яку конкретну модель розвитку країни пропонують 
нам кандидати на найвищу посаду в державі та якими шляхами вони хочуть 
осягати визначені цілі. Адже Президент України несе відповідальність за такі 
дуже важливі ділянки суспільно-політичного буття, як державний суверенітет 
і територіальна цілісність Батьківщини, захист країни від посягань зовнішніх 
ворогів, національна безпека і оборонна здатність України, її міжнародні від-
носини та інші важливі функції державного управління і контролю. Якщо б таке 
кермо потрапило до рук цілком непідготовленої чи скомпрометованої якимись 
шкідливими для держави та народу діями особи, її деструктивна діяльність могла 

б обернутися непередбачуваними, ба, навіть трагічними наслідками для країни, 
чого ніяк не можна допустити. Навпаки, ми повинні – маючи за плечима славну 
історію понад тисячолітньої розбудови Української Держави на християнських 
принципах віри в Бога, пошани до гідності кожної особи, прав і свобод людини 
та суспільства – закріпити дотеперішні здобутки на шляху утвердження справді 
демократичної, справедливої, європейської, соборної України.

Тому ми закликаємо на виборах підтримувати тих, хто обстоює принципи 
державного суверенітету, цілісності і цивілізаційного вибору українського 
народу. Особливо слід бути обережними щодо осіб, які пропонують легкі та 
швидкі способи вирішення дуже непростих питань, зокрема, війни і миру. Бо 
встановлення миру з агресором будь-якою ціною та на його умовах означає 
знищення Української Держави та втрату державності і, де-факто, є прихо-
ваною відмовою від власного суверенітету та свободи народу. Кожен, хто на 
основі популістських підходів пропонує такого типу розв’язки, не гідний довіри 
українських громадян. 

Нагадуємо, що християнин не може підтримувати кандидатів і політичні сили, 
які нехтують Божими заповідями і євангельською наукою про недоторканність 
людського життя від зачаття до природної смерті, про цінність сім’ї як нероз-
ривного союзу чоловіка і жінки, про гідність кожної людини з її Богом даними 
правами і свободами. Господь нас кличе своїм життєдайним словом до вірності 
Його законові, яка принесе благословення нам і нашим нащадкам: «Якби ж то 
ти вважав на мої повеління! Щастя твоє було б, мов річка, а справедливість 
твоя – як хвилі в морі» (Іс. 48, 18). 

Воднораз ми маємо історичні свідчення, що демократія лише тоді приводить 
до повного розквіту людини і суспільства, коли будується на автентичних 
загальнолюдських і християнських цінностях. Тож ці вибори мають стати ще 
одним кроком в утвердженні такого справедливого суспільного ладу в Україні, 
за якого кожен наш співвітчизник почувався б захищеним і міг розвинути свої 
таланти і здібності, подаровані Господом, для власного освячення та спільного 
блага рідного українського народу.

Вищезазначені критерії більш детально відображено в «Пам’ятці вибор-
ця-християнина» щодо усвідомлення відповідальності за власний голос і в 
«Пам’ятці політика-християнина» щодо зобов’язання дотримуватися христи-
янських цінностей у своїй політичній діяльності, які були затверджені нашим 
Синодом для люб’язного вжитку вірних і всіх людей доброї волі та які додаємо 
до цього звернення як його інтеґральну частину.

Кандидатів на пост Президента України наполегливо закликаємо поводитися 
чесно, прозоро і відповідально, рішуче відкидаючи негідні засоби ведення ви-
борчої кампанії, і представити громадянам програму дій, яку справді можливо 
виконати, для дієвого захисту суверенітету України і морального, суспільно-
політичного та економічного оновлення нашої держави й народу.

Перестерігаємо всіх перед загрозою важкої вади наших виборчих кампаній 
– корупції, тобто намагання купити голоси виборців чи готовності громадян 
продати свій голос за якісь короткотермінові матеріальні вигоди, котрі відтак 
обернуться стратегічною поразкою народних устремлінь і прагнень.

Закликаємо членів виборчих комісій дуже сумлінно виконувати свої завдання 
і не ставати співавторами кримінального й морального злочину фальсифікацій 
чи маніпуляцій волевиявлення громадян, щоби прийдешні вибори були справді 
демократичними.

Беручи до уваги небезпідставні остороги щодо можливих провокацій з боку 
недругів нашої Вітчизни, особливій Божій опіці поручаємо українські право-
охоронні органи, щоб вони могли запевнити мир і безпеку під час виборчої 
кампанії та в сам день виборів.

Усвідомлюючи, що «коли Господь та не будує дому, – дарма працюють його 
будівничі. Коли Господь не зберігає міста, – дарма пильнує сторож» (Пс. 127, 1), 
ми закликаємо всіх дітей нашої Церкви та віруючих людей України до усильної 
молитви за Божу опіку, мудрість і благословення на прийдешні вибори.

А весь боголюбивий український народ, його правління і захисників нашої 
землі віддаємо під материнську опіку Пресвятої Богородиці, прикликаючи на 
всіх благословення всемогутнього  Бога – Отця, і Сина, і Святого Духа!

Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у день Перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця,

11 лютого 2019 року Божого
Отцям-душпастирям доручаємо зачитати вірним це Звернення після кожної 

Божественної Літурґії у другу неділю Великого посту, 24 березня цього року.
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Вітаємо

Високопреосвященного владику Ігоря
із 17-ю річницею єпископської хіротонії

Місія «Центр опіки сиріт» вшанувала 
пам’ять Героїв Небесної Сотні

17 лютого 2002 року розпочав шлях свого архиєрейського служіння Високопре-
освященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський.

Високопреосвященний владико! Сердечно дякуємо Вам за Ваше смиренне та 
жертовне служіння задля Церкви та її вірних, і за правдиво батьківську опіку над 
Львівською митрополією. Дякуємо Господеві за великий дар мудрого проводу, 
сповненого мужності й любові, яким Він благословляє Вас! Нехай Пресвята Бого-
родиця з глибини свого  материнського серця завжди опікується Вами! 

З молитвою за Вас, духовенство та вірні Львівської архиєпархії

Митрополит звершив
Архиєрейську Літурґію в храмі Стрітення

15 лютого Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит 
Львівський, очолив Архиєрейську Божественну Літурґію в храмі Стрітення Гос-
поднього. Співслужили архиєреєві військові капелани Львівської архиєпархії. До 
спільної молитви зібралися представники влади, громадськості міста, численні 
вірні та військові, адже саме цього дня минала 30-та річниця виведення радянських 
військ з Афганістану. Храм Стрітення є духовним осередком для ветеранів війни в 
Афганістані, тож у день празника саме тут вшанували її учасників. 

По завершенні Літурґії присутні помолились панахиду та поклали квіти до 
пам’ятника мешканцям Львівщини, що брали участь у військових діях в часі аф-
ганської війни. 

Прес-служба Львівської архиєпархії 

Митрополит Ігор молився в екуменічному 
храмі м. Львова

На запрошення християнського екуменічного братства Архиєпископ і Митропо-
лит Львівський владика Ігор відвідав храм святого Лазаря в м. Львові. Тут владика 
у співслужінні з о. Любомиром Ржиським звершив Архиєрейську Божественну 
Літурґію. Проповідь Митрополита Ігоря в часі Літурґії стала доброю нагодою для 
громади збагатитися добрим словом пастиря та укріпитися на дорозі осягнення 
духовних благодатей. 

За багатолітню жертовну працю на благо храму та громади святого Лазаря вла-
дика нагородив почесною грамотою провізора храму та викладачку хорової школи 
«Дударик» імені Миколи Кацала Тетяну Сливинську. По завершенні Літурґії ди-
ректор капели «Дударик» Дмитро Кацал відзначив, що громада довго готувалася 
до цих відвідин. «Ми вдячні Господові, що подарував нам цю благословенну мить 
у сьогоднішньому дні», – наголосив він, подякувавши владиці за пастирське благо-
словення, а парафіянам – за старання та підтримку.

Повідомив Мирон МАКСИМИШИН

20 лютого місія «Центр опіки сиріт» ЛА УГКЦ в 5-ту річницю трагічних подій на 
київському Майдані вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні. Капелани ЦОС о. 
Роман Прокопець та о. Тарас Мисяковський разом з вихованцями Винниківської 
санаторної школи-інтернату, Львівської загальноосвітньої санаторної школи-інтер-
нату №1 I-III ст. ім. Б.І.Антонича, НРЦ «Довіра» та ліцею «Просвіта» помолилися па-
нахиду за душі полеглих біля Львівського меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
Отці наголосили на героїчному вчинку людей, які полягли на Майдані, і на тому, 
що сьогодні перед нами стоїть важливе завдання – розбудовувати нашу Україну.

Джерело: Медіа-центр ЦОС

В Уневі відбулася зустріч монашества 
Львівської митрополії

14 лютого у Свято-Успенській Унівській лаврі відбулася перша зустріч монаше-
ства Львівської митрополії. У ній взяли участь представники чотирьох єпархій, 
які входять до її складу: Львівської, Стрийської, Самбірсько-Дрогобицької та 
Сокальсько-Жовківської.

Мета цієї зустрічі – об’єднати монашество Львівської митрополії з нагоди свята 
Стрітення Господнього, яке з волі Папи святого Івана Павла ІІ проголошене у 
Католицькій Церкві як день особливої молитви і подяки за богопосвячене життя.

Унів як місце зустрічі був вибраний невипадково, адже саме цього року святку-
ється 150-ліття від дня народження блаженного священномученика Климентія,  
який у цій славній монашій обителі сповнював свій монаший подвиг, чим надав 
їй нового подиху.

Зустріч розпочалася Великою Вечірнею з Литією, яку очолили Високопреосвя-
щенний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський, та Преосвященний 
владика Петро, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії, у співслужінні 
єромонахів монастирів, чинів та згромаджень, які служать на теренах митрополії.

Наприкінці богослуження Митрополит Ігор звернувся до всіх присутніх з 
окремим словом, у якому наголосив на великій потребі не тільки вибору покли-
кання, але витривання у ньому до кінця своїх днів. Як приклад він навів постаті 
Симеона й Анни, які у храмі Єрусалимському очікували приходу Месії і все ж 
таки Його узріли.

Після Вечірні у монастирській трапезній відбулася спільна вечеря, а також 
коляда, де кожна монаша спільнота представляла окремий репертуар. В резуль-
таті особливого голосування конкурс виграв новіціят отців-василіян з Крехова.

Повідомив єрм. Юстин Бойко, синкел у справах монашества Львівської архиєпархії
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Вла дика Володимир

рукоположив двох дияконів
Митрополит Львівський

скасував парафію Стрітення Господнього 
у Львові

У празник Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, 15 лютого, Пре-
освященний владика Володимир очолив Архиєрейську Божественну Літурґію в 
Архикатедральному соборі святого Юра. Співслужили владиці сотрудники собо-
ру та запрошене духовенство, а в спільній молитві єдналися численні парафіяни 
архикатедри.

У слові-проповіді архиєрей привітав усіх богопосвячених осіб, адже у цей празник 
в особливий спосіб Христова Церква вшановує дар покликання. Водночас владика 
пригадав, що богопосвячені особи – це не лише монашество, а й кожен вірний, що 
служить Богові та віддається Йому. Прикладом для нас слугують постаті праведних 
Симеона й Анни, що посвятили своє життя Господеві вповні, за що одержали вина-
городу – зустріч із живим Христом, якого,  смиренно дотримуючись слова закону, 
принесла до храму Богородиця.

В часі Божественної Літурґії владика Володимир рукоположив у дияконство 
піддияконів д-ра Романа Мироша та Василя Тацинця. По Літурґії архиєрей подя-
кував усім, хто спричинився до їхньої формації, та закликав до усильної молитви 
за священство й добрі Господні покликання. 

Відтак владика благословив свічки, які традиційно приносять до храму у празник 
Стрітення, і разом зі співслужителями окропив усіх присутніх освяченою водою.

Прес-служба курії Львівської архиєпархії

Вшанування Небесної Сотні
в Західному реґіональному управлінні 

прикордонної служби

20 лютого на території Західного реґіонального управління прикордонної служби 
відбулися заходи з вшанування полеглих Героїв України – Героїв Небесної Сотні. 
Поминальні заходи розпочалися з вступного слова першого заступника начальника 
реґіонального управління полковника Руслана Краснопортка, котрий, звертаючись 
до особового складу, наголосив, що ніхто не має права забути великий подвиг, який 
вчинили Герої Небесної Сотні. Відтак керівництво прикордонної служби хвилиною 
мовчання вшанувало всіх невинно убієнних героїв.

Поминальний захід продовжив військовий капелан о. Тарас Михальчук, свя-
щеннослужитель Гарнізонного храму Петра і Павла, який відслужив поминальну 
панахиду за всіма загиблими майданівцями та запалив символічну пам’ятну свічку.

За матеріалами: Капеланство.info

Зважаючи на останні події, пов’язані з храмом Стрітення Господнього у м. Львові 
(вул. Винниченка, 30а), бажаємо донести до відома вірних Львівської архиєпархії 
УГКЦ, що 5 лютого 2019 року Божого, на підставі рішення Пресвітерської ради, Ар-
хиєпископ і Митрополит Львівський Ігор скасував парафію Стрітення Господнього.

Храм Стрітення не належить до Львівської архиєпархії УГКЦ, і є таким, який 20 
грудня 2002 року компетентними органами влади був переданий громаді на правах 
колективної власності.

Оскільки у цій сакральній споруді продовжують відбуватися спільні літурґійні 
моління, з огляду на добро вірних Львівської архиєпархії УГКЦ, бажаємо повідо-
мити усіх, що на цей час богослужіння у храмі Стрітення Господнього у м. Львові 
провадять некатолицькі священики.

Прес-служба курії Львівської архиєпархії

Зустріч Інституту
постійної формації духовенства

19 лютого у Львівській духовній семінарії Святого Духа відбулася чергова за-
гальна зустріч Інституту постійної формації духовенства Львівської архиєпархії. 
Доповідачем виступив  головний архітектор міста Львова Юліан Чаплінський. 
Учасники зустрічі вислухали доповідь на тему «Криза сакральної архітектури».

В рамках програми Інституту з лютого по червень 2019 року відбуватимуться 
заняття з курсів:

– нова євангелізація;
– катехитика;
– біблійний апостолят;
– гомілетика.
Кожен священнослужитель зобов’язаний вибрати курс, який би він хотів відвід-

увати. Відвідування курсів є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
Прес-служба Львівської архиєпархії 

У Львові відбувся чемпіонат
з шахів серед духовенства

16 лютого у читальній залі Львівського державного університету фізичної куль-
тури відбувся другий екуменічний чемпіонат України з шахів серед духовенства.

Організатори чемпіонату – Центр душпастирства розвитку фізичної культури 
Львівської архиєпархії УГКЦ та Львівський державний університет фізичної 
культури. Приурочили змагання до п’ятої річниці вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Турнір був проведений за швейцарською системою у дев’ять турів; участь у ньому 
взяло 26 шахістів. Переміг у чемпіонаті кандидат у майстри спорту з шахів о. Ві-
ктор Квасній ЧСВВ; друге місце виборов о. Михайло Цегельський, керівник Центру 
душпастирства розвитку фізичної культури і спорту Львівської архиєпархії УГКЦ, 
а третє – брат Валерій Купчак (ЛДС СД).

Джерело: galnet.fm



◆ березень ◆ 2019 року Божого ◆ число ◆ 3/1514 ІЗ ЖИТТЯ УГКЦ
Глава УГКЦ зустрівся

з Папою Франциском, який запевнив
про молитовну підтримку України

Перебуваючи з робочим візитом у Ватикані, Глава УГКЦ мав нагоду зустрітися 
21 лютого з Папою Франциском. У розмові з Блаженнішим Святославом Святіший 
Отець поцікавився ситуацією в Україні, висловив слова підтримки та уділив своє 
апостольське благословення для українського народу.

21-24 лютого у Ватикані відбулася зустріч предстоятелів Східних Церков і пре-
зидентів єпископських конференцій Католицької Церкви на тему захисту непо-
внолітніх у Церкві. Зустріч була скликана з ініціативи Папи Франциска з метою 
усвідомлення на рівні всієї Католицької Церкви трагічності скоєних вчинків, а також 
стала виявом уваги церковної ієрархії до жертв і прозорості в подоланні цієї кризи.

УГКЦ на всесвітньому саміті ієрархів Католицької Церкви представляв Блажен-
ніший Святослав. Він неодноразово заявляв про політику «нуль толерантності», 
прийняту в Католицькій Церкві з метою захисту неповнолітніх. Додамо, що в Като-
лицькій Церкві вже затверджено низку необхідних заходів, які стають програмою 
захисту неповнолітніх не лише для церковних спільнот, але й для всього суспільства.

Секретаріат Глави УГКЦ в Римі

Глава УГКЦ: «Ми сьогодні є як Церква, як 
народ, як держава саме тому, що 50 років 
тому для нас жив, терпів, вмирав і воскресав 

патріарх Йосиф Сліпий»

У Києві за участю Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженні-
шого Святослава презентували документальну стрічку про ісповідника віри патрі-
арха Йосифа Сліпого під назвою «Блаженніший». Ця стрічка – продовження першого 
фільму «Справа «Рифи», який вийшов у 2017 році до 125-ліття з дня народження Йо-
сифа Сліпого. Перший фільм охоплює період з 1939 по 1963 роки та розкриває невідо-
мі широкому загалу обставини арешту, ув’язнення та звільнення Йосифа Сліпого.

Працюючи над фільмами, творці стрічки побували у дев’ятьох країнах світу, зокрема 
в Арґентині, США, Канаді, європейських країнах. Над стрічкою «Блаженніший» робота 
тривала понад два роки. За словами режисера фільму Олени Мошинської, знімальна 
група працювала над темою життя і служіння Патріарха Йосифа понад чотири роки. 

Стрічка скомпонована повністю на інтерв’ю людей, які особисто знали Патріарха 
Йосифа. Другий фільм розповідає про життя патріарха після заслання в Римі від 1963 
року і до його смерті.

На презентацію завітали перша леді України Марина Порошенко, третій Президент 
України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, міністр культури Євген Нищук, пись-
менниця Оксана Забужко, реліґієзнавець Ігор Козловський та багато інших громадських, 
культурних і політичних діячів.

«Часто Українська Греко-Католицька Церква не вміє, соромиться промовляти про 
себе з усією силою і громоголосністю патріарха Йосифа, – сказав Глава УГКЦ після пе-
регляду стрічки. – А він і сьогодні є нашим голосом. Чуємо, як той голос правди, голос 
свідка Христа, в’язня Христа ради продирається. Продирається скрізь сучасні залізні 
завіси, сучасні церковні поділи, навіть сучасні дипломатичні доцільності, щоб говорити 
правду, піднімати голос перед могутніми світу цього на захист свого вкотре спливаючого 
кров’ю народу».

Предстоятель висловив слова вдячності, що сьогодні за допомогою кіномистецтва ми 
можемо почути Патріарха Йосифа, пережити, а відтак разом із ним вийти з кінозалу.

«Ми виходимо з великою надією. Патріарх говорив: «Лихо довго тривати не може». 
Кожній історичній хвилі досить свого лиха. Нашому народові, нашій Церкві, нашій 
державі, зокрема у 2019 році, є досить свого лиха», – відзначив Глава Церкви.

Цього року УГКЦ урочисто святкуватиме 50 років освячення собору Святої Софії в 
Римі. «Ми почули фразу Патріарха Йосифа, – відзначив Предстоятель, – якщо ви сьогодні 
думаєте про завтра, ви вже спізнилися: треба думати про 50 років наперед. І це здійсню-
ється. Ми сьогодні з вами є як Церква, як народ, як держава саме тому, що 50 років тому 
для нас думав, для нас жив, для нас терпів, вмирав і воскресав наш Патріарх Йосиф!»

Глава УГКЦ висловив слова вдячності всім тим, «хто дав нам можливість пережити 
цей голос, це світло надії, і вчитися вже сьогодні думати про Україну, український народ, 
українську Церкву на 50 років наперед». «Ця Церква є патріаршою і буде патріаршою, 
вона завжди була і буде промотором єдності і Церкви, і народу. Цій Церкві-мучениці є 
що громоголосим голосом сказати urbi et orbi – місту, Україні і світу», – додав духовний 
лідер греко-католиків. 

Блаженніший Святослав подякував також усім, хто працював над фільмом.
Департамент інформації УГКЦ

Декан ФБФ УКУ взяв участь в засіданні 
Ради директорів Європейського товариства 

католицького богослов’я

Ця зустріч збирає президентів 22-х національних філій Європейського товариства 
католицького богослов’я від Португалії до України. Загалом товариство об’єднує 
900 науковців з різних галузей богослов’я. Цьогоріч зустріч відбулася 15-16 лютого 
в Тімішуарі (Румунія).

Рада директорів обговорила планування цьогорічного конґресу «Надія: де вона?», 
який відбудеться у Братіславі (Словаччина) 28-31 серпня 2019 року. Cвітові експерти 
з декількох континентів висвітлюватимуть концепцію надії у міждисциплінарній 
перспективі. Пленарні засідання будуть доповнені секційними засіданнями та 
робітнями, які забезпечать простір для обмірковування центральної теми надії по 
відношенню до філософії, політики, педагогіки, соціальної роботи, благодійництва, 
міжреліґійного діалогу та екуменізму.

«У наші часи ми ставимо надію під сумнів. Розпад економічних систем, держав і 
суспільств, сімей, дружби, недовіра до політичних структур змушує нас запитати, 
чи не зникла надія з досвіду сучасного людства, – коментує декан ФБФ, д-н Роман 
Завійський. – Що може означати «надія» у Європі, що старіє, де евтаназія стає більш 
прийнятною перспективою? Якщо у нас є надія лише на теперішнє життя, то чи 
можемо ми все ще мати надію в повному сенсі цього слова після смерті?

Скептицизм щодо плану об’єднати Європу також змушує нас подумати про те, 
чи є надія на «спільну Європу». Численні конфлікти між представниками різних 
реліґій спонукають нас думати про те, чи можемо ми вірити в спільне існування. 
Чи є надія в християн, яких переслідують в деяких країнах? Яка надія імміґранта з 
вірою у краще майбутнє? Чи має молодь віру в Церкву? Чи Церква вірить у молодь? 
Освіта також тісно пов’язана з надією на краще майбутнє».

Представники української філії ЄКТБ також візьмуть участь у роботі конґресу.
Західне бюро «Живого ТБ» 

У Львові працівники Патріаршої курії 
вшанували Героїв Небесної cотні

спільною молитвою
20 лютого у Львові, у Патріаршому домі, працівники Курії вшанували пам’ять 

Героїв Небесної сотні. Спільна молитва відбулася у храмі Благовіщення Пресвятої 
Богородиці.

Заступник адміністратора Патріаршої курії о. Володимир Містерман звернувся до 
колег, нагадавши їм, що п’ять років тому (у день, коли міжнародна спільнота відзна-
чала День соціальної справедливості) в серці європейської столиці, на очах усього 
світу, пролилася невинна кров. «Кров Героїв Небесної сотні має подвійну дію: або 
оживляє наші серця, роблячи їх здатними до дієвої любові, або робить наші серця ще 
більш заскорузлими і нездатними любити», – зауважив священик, після чого додав: 
«Мабуть, сьогодні не може бути ні вагомої роботи, ні інших, навіть дуже важливих 
справ, які могли б нам перешкодити зупинитися на декілька хвилин, щоб у молитві 
попросити в Бога прийняти душі тих, хто віддав своє життя за те, щоб стандарти 
Царства Небесного могли стати реальністю в недалекому майбутньому».

«Небесна сотня почала писати новітню історію України та Європи своєю кров’ю. 
Тому світлі сторінки нам треба продовжити писати невтомною, клопіткою працею. 
Тепер «м’яч» на нашому боці, а відповідальність за майбутнє – у наших руках», – під-
креслив наприкінці о. Володимир Містерман.

Департамент інформації УГКЦ



Мета ◆ часопис Львівської архиєпархії УГКЦ 5ІЗ ЖИТТЯ УГКЦ
Постійний Синод УГКЦ запрошує

на паломництво до собору Святої Софії 
в Римі з нагоди 50-ліття його освячення

11 лютого у Києві розпочав своє чергове засідання Постійний Синод Української 
Греко-Католицької Церкви. Участь у синодальних сесіях взяли усі члени Постійного 
Синоду УГКЦ, а саме: Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ та голова По-
стійного Синоду, владика Євген Попович, Архиєпископ і Митрополит Перемисько-
Варшавський, владика Богдан Данило, єпарх Пармський, владика Борис Ґудзяк, єпарх 
Паризької єпархії святого Володимира Великого, владика Теодор Мартинюк, єпис-
коп-помічник Тернопільсько-Зборівський.

Перша частина синодальних засідань була присвячена підготовці до наступного 
Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який проходитиме в м. 
Римі (Італія) з нагоди 50-ліття освячення собору Святої Софії. 1 вересня цього року 
відбудеться Божественна Літурґія, яку очолить Блаженніший Святослав за участю 
всього єпископату нашої Церкви, численного духовенства, монашества та мирян.

Владика Богдан Дзюрах, секретар Синоду Єпископів УГКЦ, підкреслив винят-
ковість цієї майбутньої події для нашої Церкви: «Це всецерковне паломництво 
покликане виявити вдячність Богові за воскресіння нашої Української Греко-
Католицької Церкви та її вихід з підпілля, за дар свободи та можливість сьогодні 
вільно «будувати рідну хату». Також це нагода для побудови внутрішньої церковної 
єдності між усіма її членами: духовенством, монашеством та мирянами; це можли-
вість заманіфестувати наступникові апостола Петра нашу вірність, що є частиною 
еклезіальної ідентичності Української Греко-Католицької Церкви, яку гідно свід-
чили блаженні мученики ХХ століття та їхні попередники, зокрема Пратулинські 
мученики, а також велика частина осіб невідомих нам, однак знаних Богові. Тому 
ми запрошуємо всі наші єпархії, екзархати та паломницькі центри до організації 
цього паломництва задля спільної всецерковної молитви у храмі Святої Софії з 
нагоди 50-ліття з дня його освячення».

Варто також тут пригадати заповіт патріарха Йосифа Сліпого, який очолював 
будівництво цієї святині: «А коли дивитиметеся на собор Святої Софії, і будете 
здійснювати паломництво до нього як до рідної святині, і молитву приноситимете в 
ньому, пам’ятайте, що цей собор залишаю вам як знак і символ знищених і збезчеще-
них українських храмів Божих, між ними наших найважливіших свідків – соборів, 
свідків нашого прадідівського християнства, Святої Софії в Києві і Святого Юра 
у Львові! Нехай же цей отут собор Святої Софії буде для вас знаком відродження 
й побудови нових храмів на Рідній Землі і заохотою до зведення храмів Божих в 
місцях вашого перебування! А над усе нехай собор Святої Софії буде для вас про-
відним знаком і свідком собору живих українських душ, святим місцем молитви 
й літурґійної Жертви за померлих, живих і ненароджених! Благаю Бога, щоб Він 
охороняв собор душ прийдешніх українських поколінь!»

Ще однією запланованою подією цьогорічного Синоду Єпископів УГКЦ стане 
відзначення в Римі 150-ліття від дня народження та 100-ліття від дня смерті бла-
женної Йосафати Гордашевської. 5 вересня о 15:00 у Папській базиліці Санта Марія 
Маджоре за участі усього єпископату УГКЦ на чолі із Блаженнішим Святославом 
відбудеться Божественна Літурґія.

Нагадаємо, що Постійний Синод Української Греко-Католицької Церкви – це 
група єпископів, яка діє від імені Патріаршого Синоду і є дорадчим органом для 
Глави Церкви. Постійний Синод складається із Отця і Глави УГКЦ, який його 
очолює, і чотирьох єпископів, призначених на п’ять років. Одного з цих єпископів 
іменує Отець і Глава УГКЦ, а інших трьох, серед яких принаймні двоє повинні 
бути єпархіальними єпископами, обирає таємним голосуванням Синод Єпископів.

Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

Єпископи УГКЦ закликають на виборах
підтримати державницьких кандидатів

Закликаємо на виборах підтримувати тих, хто обстоює принципи державного 
суверенітету, цілісності і цивілізаційного вибору українського народу. Особливо слід 
бути обережними щодо осіб, які пропонують легкі та швидкі способи вирішення 
дуже непростих питань, зокрема війни і миру. Такий заклик зробили члени Синоду 
Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Като-
лицької Церкви у своєму «Зверненні» до вірних та всіх громадян України з нагоди пре-
зидентських виборів.

Єпископи наголошують, що для здійснення справді усвідомленого і зрілого вибору 
ми повинні насамперед уникати дій, викликаних поверховими емоціями – поважаймо 
власну гідність як виборців і розуміймо вагу нашого вибору.

Члени Синоду УГКЦ просять українців звертати увагу на те, яку конкретну модель 
розвитку країни пропонують кандидати на найвищу посаду в державі та якими 
шляхами вони хочуть осягати визначені цілі. Адже Президент України несе відпо-
відальність за такі надзвичайно важливі ділянки суспільно-політичного буття, як 
державний суверенітет і територіальна цілісність Батьківщини, захист країни від 
посягань зовнішніх ворогів, національна безпека і оборонна здатність України, її 
міжнародні відносини та інші важливі функції державного управління і контролю.

«Якщо б таке кермо потрапило до рук цілком непідготовленої чи скомпрометованої 
якимись шкідливими для держави та народу діями особи, її деструктивна діяльність 
могла б обернутися непередбачуваними, ба навіть трагічними наслідками для країни, 
чого ніяк не можна допустити», – наголошують єпископи.

Особливо, мовиться у «Зверненні», слід бути обережними щодо осіб, які пропо-
нують легкі та швидкі способи вирішення дуже непростих питань, зокрема війни і 
миру. «Бо встановлення миру з агресором будь-якою ціною та на його умовах озна-
чає знищення Української Держави та втрату державності і, де-факто, є прихованою 
відмовою від власного суверенітету та свободи народу. Кожен, хто на основі попу-
лістських підходів пропонує такого типу розв’язки, не гідний довіри українських 
громадян», – вважають єпископи УГКЦ.

Департамент інформації УГКЦ

Владика Борис (Ґудзяк) очолить
Філадельфійську митрополію УГКЦ у США

18 лютого у Ватикані повідомлено про 
те, що Папа Франциск потвердив рі-
шення Синоду Єпископів УГКЦ і призна-
чив владику Бориса Ґудзяка Архиєписко-
пом і Митрополитом Філадельфійським 
УГКЦ у США, перенісши його з Паризької 
єпархії святого Володимира Великого.

Водночас Святіший Отець призначив 
Апостольським адміністратором вакант-
ного осідку Паризької єпархії святого 
Володимира владику Гліба Лончину, який 
очолює єпархію Пресвятої Родини з осід-
ком у Лондоні.

Владика Борис стане сьомим Архиєпис-
копом і Митрополитом Філадельфійської 
митрополії. Його інтронізація відбудеться 
4 червня 2019 року в соборі Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці у Філадель-
фії. Її здійснить Блаженніший Святослав, 
Отець і Глава УГКЦ.

Філадельфійська архиєпархія УГКЦ у 
США була вакантною відтоді, як 16 квітня 
2018 року повідомлено про те, що Папа 
Франциск прийняв зречення з уряду то-
дішнього Архиєпископа і Митрополита 
владики Стефана Сороки.

Владика Борис Ґудзяк дотепер очолював 
єпархію святого Володимира Великого, що 
служить вірним греко-католикам у Фран-
ції, Бельґії, Нідерландах, Люксембурзі та 
Швейцарії, з 19 січня 2013 року. Саме тоді 
Папа Венедикт XVI підніс Апостольський 
екзархат українців-католиків у Франції 
до статусу єпархії, і владика Борис став її 
першим єпархом. До того він здійснював 
служіння Апостольського екзарха, на яке 
був призначений 21 липня 2012 року. Єпис-
копську хіротонію владика Борис отримав 
26 серпня 2012 року в катедральному соборі 
святого Юра у Львові, а інтронізація відбу-

лася 2 грудня 2012 року в соборі Паризької 
Богоматері. До початку єпископського 
служіння був організатором і ректором 
Українського католицького університету 
у Львові, а після хіротонії став його пре-
зидентом.

Владика Борис Ґудзяк народився у США 
в родині біженців-міґрантів з України, 
навчався в університеті в Сіракузах та 
в Римі під омофором патріарха Йосифа 
Сліпого. Докторський ступінь зі славістики 
та візантиністики здобув у Гарвардському 
університеті.

«Господь провадив мене служити в різ-
них країнах. У свободі та мирі віддаюся 
цьому призначенню. Щиро бажаю служити 
співбратам у єпископстві, духовенству, 
монашеству та вірним Філадельфійської 
Митрополії. У 58 років починати нове 
життя – це великий Божий дар і священний 
привілей», – сказав владика Борис в ко-
ментарі для офіційної веб-сторінки єпархії 
святого Володимира.

Протягом шести років служіння вла-
дики Бориса кількість парафій і душпас-
тирських осередків єпархії зросла з 20 до 
44, а священиків – з 9 до 23-х. Уперше в 
історії УГКЦ єпархія налагодила системну 
душпастирську діяльність в Нідерландах, 
Швейцарії та Люксембурзі. У 2013 році на 
кошти українських жертводавців єпархія 
придбала храм у містечку Санліс під Пари-
жем, де в XI столітті мешкала донька князя 
Ярослава Мудрого Анна, королева Франції. 
Там діє парафія святих князів страстотерп-
ців Бориса і Гліба та «Культурний центр 
Анни Київської». Спільними зусиллями 
духовенство та миряни розробити душ-
пастирський план «Христос – наша надія», 
який зараз втілюється в єпархії.

«Нашим найбільшим досягненням та 
благословенням є єпархіальна єдність і 
мир. Лише вони можуть забезпечити три-
валість і розвиток проектів, які ми розпо-
чали», – наголосив владика Борис.

«Я бажаю провадити архиєпархію і 
митрополію слухаючи. Це земля, на якій я 
народився, де був охрищений, де поховані 
мої батьки. Однак 30 років свого доросло-
го життя я жив і служив в Європі. Багато 
всього змінилося, є багато викликів і в сус-
пільстві, і в Церкві, однак вірю, що Господь, 
який голосом Церкви, кличе мене до нового 
служіння, провадитиме і мене, і довірених 
мені людей, яким я хочу бути насамперед 
братом, батьком і душпастирем. Мені треба 
багато вчитися».

Департамент інформації УГКЦ

У Луцьку відбулася проща монашества УГКЦ
9 лютого, напередодні дня богопосвячених осіб, відбулася Всеукраїнська проща монаше-

ства Української Греко-Католицької Церкви, яка цього року проводилася в Луцьку. Гаслом 
спільної зустрічі були слова священномученика Омеляна Ковча: «Мій володар – Христос, і 
я буду Йому вірний».

Кількасот богопосвячених осіб з різних куточків України зібралися на молитву в храмі 
василіянського монастиря святого Василія Великого, де відбулася Архиєрейська Божественна 
Літурґія. Очолив молитву екзарх Луцький Йосафат Говера у співслужінні з екзархом Одеським, 
головою Патріаршої комісії у справах монашества Михайлом Бубнієм, екзархом Харківським 
Василієм Тучапцем, єпископом-помічником Львівської архиєпархії Володимиром Груцою, 
єпископом-помічником Сокальсько-Жовківської єпархії Петром Лозою та єпископом Луцької 
дієцезії РКЦ Віталієм Скомаровським. Також у богослужінні чисельно взяли участь вищі на-
стоятелі, ігумени та ієромонахи різних чинів і згромаджень. Літурґію супроводжував співом 
чоловічий монаший хор «Deisis» з Василіянського інституту, що в Брюховичах.

Після Божественної Літурґії владика Михайло подякував усім за спільну зустріч і роз-
повів про постать святого Йосафата, уродженця Волинської землі та блаженного Миколая 
Чарнецького, який служив на цих землях.

Гостей вітали також представники обласної ради та влада міста Луцька, а ігумен Луцького 
монастиря о. Терентій Цапчук, ЧСВВ, висловив слова подяки владикам, які розділили радість 
спільного моління.

Після трапези богопосвячені особи вирушили великою пішою ходою вулицями міста, 
прославляючи Бога спільною колядою. Дорогою до музею Волинської ікони хода зупи-
нилася перед пам’ятником-каплицею Борцям за волю України, де прозвучала молитва за 
Україну «Боже, великий, єдиний». У музеї богопосвячені особи помолилися молебень перед 
Холмською іконою Пресвятої Богородиці в наміренні за покликання до монашого стану й 
розвиток різних чинів і згромаджень.

На завершення прощі свою подяку висловив владика Йосафат, який запросив монаші 
спільноти на служіння до Луцького екзархату.

За матеріалами інтернет-ресурсу ЧСВВ



◆ березень ◆ 2019 року Божого ◆ число ◆ 3/1516 ЦЕРКВА І СВІТ
Папа Франциск:

Рахунки за війну оплачують бідні

Що спільного між вселенським потопом і війнами сьогодення? Думками про це Свя-
тіший Отець поділився у ранковій проповіді 19 лютого.

Бог любить серцем, а не ідеями. В Нього слід просити благодаті сліз перед облич-
чям нещасть у світі, перед обличчям переслідуваних і тих, які вмирають внаслідок 
нерозсудливих бомбардувань. Проповідуючи під час Святої Меси в каплиці «Дому 
святої Марти», Папа Франциск порівняв ситуацію в світі, описану в розповіді про 
вселенський потоп, із сучасною, згадуючи про страждання убогих, «які оплачують 
рахунки» чужих свят.

Проповідник закликав вірних мати серце, схоже до Божого, здатне як розгнівати-
ся, так і відчувати біль, але також бути як брат між братами, як батько між дітьми. 
Коментуючи читання з Книги Буття, він зупинився на почуттях Бога, який, бачачи 
злобу людей, «розкаявся» за те, що створив їх.

Як зауважив Святіший Отець, бачимо Бога, який має почуття, тобто «не є аб-
страктним», складаючись із ідей, але «страждає». «Наш Бог, – сказав він, – має 
почуття. Наш Бог любить нас серцем, а не ідеями. І коли приголублює нас, то із 
серцем, і коли, як добрий батько, карає нас, то також робить це серцем, страждаючи 
більше від нас».

За словами Папи, ми, як Божі діти, покликані також наслідувати почуття Його 
серця, відчувати той самий біль перед обличчям нещасть у світі. Адже сьогодення 
не надто відрізняється від днів потопу, в світі існує чимало проблем і злоби.

«Згадаймо, наприклад, про найслабших, про дітей. Про кількість голодних дітей, 
дітей без освіти, позбавлених можливості виростати в мирі. Дітей без батьків, 
вбитих війнами… Дітей-солдатів», – зазначив наступник святого Петра, додаючи, 
що ми повинні просити благодаті, щоб «мати серце, схоже до Божого серця», щоб 
мати, водночас, «і Боже, і людське серце», яким є серце Ісуса.

«У світі існує велике лихо війн сьогодення, рахунки за які оплачують найслабші, 
убогі, діти, всі ті, кому бракує ресурсів, аби прямувати вперед. Думаймо про те, 
що Господь відчуває біль у Своєму серці, тож наближаймося до Нього зі словами: 
Господи, поглянь на це все, я Тебе розумію», – підсумував Святіший Отець, заохо-
чуючи молитовно єднатися з Богом перед обличчям цих лих, «які є плодом диявола, 
який хоче знищити Боже діло».
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Папа: Почуймо волання
найменших, спраглих справедливості

«Розпочинаймо цей наш шлях, озброєні вірою та духом якнайбільшої щирості, 
мужності та конкретності», – з таким заохоченням Папа Франциск звернувся 21 
лютого до Патріархів і Глав Східних Католицьких Церков, кардиналів та єпископів, 
чернечих настоятелів та очільників дикастерій Римської Курії, зібраних у залі си-
нодальних засідань, відкриваючи зустріч «Захист неповнолітніх у Церкві».

Глава Католицької Церкви акцентував, що перед обличчям лиха сексуальних 
зловживань, скоєних людьми Церкви супроти неповнолітніх, він запрошує усіх 
для того, щоб «усі разом відкрилися на слухання Святого Духа та, слухняні Його 
проводові, почули волання найменших, які вимагають справедливості».

«На нашій зустрічі тяжіє тягар пастирської та церковної відповідальності, яка 
зобов’язує нас до спільного, щирого та поглибленого обговорення в синодальному 
дусі того, як слід перемагати це зло, що терзає Церкву та людство. На нас дивиться 
святий Божий люд, очікуючи від нас не простих і само собою зрозумілих засуджень, 
але конкретних і дієвих заходів», – підкреслив Папа.

Святіший Отець запропонував учасникам зустрічі перелік певних напрямних для 
роздумів, що включають пропозиції та критерії, сформульовані різними комісіями 
й єпископськими конференціями. Він також від імені присутніх подякував Папській 
Комісії захисту неповнолітніх, Конґреґації віровчення та організаційного комітету 
за підготовку заходу.

«Врешті, прошу Святого Духа підтримувати нас протягом цих днів і допомогти 
нам перемінити це лихо в можливість для усвідомлення та очищення. Нехай же 
Пречиста Діва Марія просвічує нас у стараннях залікувати серйозні рани, які скан-
дал педофілії завдав як найменшим, так і віруючим», – побажав Папа.

Слово Святішого Отця було випереджене вступною молитвою та відеосвідчен-
нями. Під час молитви о. Цольнер зачитав від імені постраждалих наступні слова: 
«Ніхто не хотів мене почути – ні мої батьки, ні друзі, а згодом – ні церковна влада. 
Ніхто не слухав ні мене, ні мого плачу. І я запитую себе: чому? Запитую себе, чому 
Бог мене не чув?» – після чого в залі запанувала тривала промовиста тиша.
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Ватиканський дипломат: 
Подолати соціа льну нерівніс ть,

підтрим уючи сім’ю
Нерівність між багатими й бідними не перестає зростати. Це ствердження стало 

відправною точкою виступу архиєпископа Бернардіто Аузи, Постійного спостерігача 
Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку, під час 57-ї сесії Комісії ООН з 
питань суспільного розвитку, що відбулася в лютому у Нью-Йорку.

Апостольський нунцій підкреслив, що показники нерівності на глобальному рівні 
залишаються дуже високими, що стосується також і окремих країн. Такий стан, за його 
словами, підважує «суспільне співжиття і довір’я в соціально-політичних системах, ви-
кликаючи розрив між тими, які правлять, і громадянами». Наслідком цього є почуття 
непевності щодо майбутнього, зокрема, серед молоді.

Посилаючись на промову Папи Франциска до дипломатичного корпусу, в якій він 
підкреслював, що молодь є майбутнім, закликаючи політиків «відкривати шляхи» для 
цього майбутнього, аби наступні покоління могли «будувати своє прийдешнє, маючи 
можливість знайти працю, створити сім’ю та виховувати дітей», ватиканський дипломат 
нагадав, що Святий Престол вказує на «якісну інклюзивну освіту», зокрема, для дітей та 
молоді, що перебувають у скрутному становищі, як на «фундаментальний засіб для того, 
щоб подолати нерівність», та «потужний каталізатор більш динамічної і справедливої 
суспільно-економічної мобільності».

За словами архиєпископа Аузи, інвестування у майбутнє молоді включає також «ін-
вестувати на користь сім’ї». Зміцнення сім’ї, на його думку, є чи не «найефективнішою 
політикою соціального захисту для всіх», оскільки «сильна родина творить стійку мережу 
соціальної безпеки». Отож, заходи, спрямовані на захист материнства та сім’ї, сприятлива 
для сімей фіскальна політика та відповідні програми соціального захисту є «інвестицією» 
в підтримку майбутніх поколінь та піклування про найуразливіших членів суспільства.

Наголошуючи на центральному місці людини в проектах будь-якого розвитку, пред-
ставник Святого Престолу також вказав на «фундаментальне» значення визнання «ве-
ликого внеску» жінок у розвиток. З цього випливає заохочення дбати про «зростання 
рівності», зокрема, про рівнозначну оплату праці, однаковий доступ до кар’єрного 
зростання, захист материнства.

Ватиканський дипломат приєднався до твердження, висловленого Папою під час подо-
рожі до Панами, про те, що «інший світ є можливим», закликаючи міжнародну спільноту 
й далі невтомно підтримувати принципи справедливості, солідарності та спільного добра, 
як також захищати гідність кожної людської особи.
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Папа: Прошу молитися,
аби моє служіння утверджувало братів у вірі

У контексті свята Катедри святого Петра Папа Франциск просить молитися за 
себе, не забуваючи про попередника. «Наступної п’ятниці відзначатимемо свято 
Катедри святого апостола Петра. Моліться за мене та за моє служіння, а також за 
Папу Венедикта, щоб це служіння завжди та всюди утверджувало братів у вірі», 
– попросив він молодь, похилих віком, хворих і молодят, звертаючись до них з 
окремим вітанням наприкінці загальної аудієнції, яка 20 лютого відбулася в залі 
Павла VI у Ватикані.
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Мета ◆ часопис Львівської архиєпархії УГКЦ 7ЦЕРКВА І СВІТ
Папа в ОАЕ: понад 180 тисяч католиків 

на Святій Месі в Абу-Дабі

Зворушлива зустрічі католиків понад 
100 національностей з Папою, який 
вперше ступив на землю Аравійського 
півострова та відслужив тут Святу 
Месу 5 лютого, була сповнена святковою 
атмосферою і щирими емоціями. Понад 
180 тисяч вірних різних обрядів та като-
лицьких Церков свого права заповнили 
стадіон імені Шейха Зайда в Абу-Дабі, 
столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, 
та весь навколишній простір спортив-
ного комплексу. З’їхались католики не 
тільки з різних еміратів, але й з Філіппін, 
Індії, Бангладешу та інших азійських 
країн, а також з Лівану, Йорданії, Єгипту, 
а навіть і з Європи. Прибули численні 
групи з сусіднього Оману та навіть з 
охопленого війною Ємену. Серед коптів, 
латинників, маронітів, сиро-католиків, 
сиро-малабарців, сиро-маланкарців та 
халдеїв не бракувало й представників 
Української греко-католицької Церкви, 
що є частиною Апостольського ві-
каріату Південної Аравії. Південний і 
Північний Апостольські вікаріати про-
стягаються на території коло 3 мільйонів 
квадратних кілометрів і щодо простору 
вони є однією з найбільших церковних 
одиниць.

Католики становлять 10% населення 
ОАЕ, майже всі вони є трудовими мі-
ґрантами, адже Емірати – це країна, в 
якій можна проживати лише тимчасово. 
В середньому термін проживання в ОАЕ 
– 2-5 років, хоча є невеликий відсоток 
тих, хто живе тут 7-10 років. Переважно 
приїжджає молодь з різних країн світу, 
щоб заробити гроші чи використати 
країну як трамплін для подальшої мі-
ґрації.

В Еміратах проживає близько міль-
йона католиків. В основному це азіати. 
Особливо багато тут індійців та філіп-
пінців. Всі вони походять з різних країн, 
відмінних обрядів та мов, але об’єднані 
вірою, а під час Святої Меси їх об’єднала 
також і радість зустрічі з Вселенським 
Архиєреєм. Цей день став найбільшим 
публічним християнським святом на 
Аравійському півострові, адже хоч в 
Об’єднаних Арабських Еміратах існує 

толерантне ставлення до всіх реліґій, 
а правителі Еміратів дуже добре став-
ляться до Католицької Церкви, дарують 
землю і кошти на спорудження храмів 
та шкіл, однак не може бути публічного 
культу поза межами храмів чи церков-
них споруд.

В Об’єднаних Арабських Еміратах є 
вісім католицьких парафій та 15 душ-
пастирських центрів. У них служить 
сім десятків священиків. Кожен такий 
центр опікується майже сорока тися-
чами вірних. Священикам і чернецтву 
допомагають півтори тисячі катехитів-
мирян. Католицька Церква провадить 27 
шкіл, які відвідує понад 20 тисяч учнів, 
а також дві амбулаторії та дві сімейні 
консультації.

В ОАЕ проживає понад 11 тисяч гро-
мадян України, що мають тимчасовий 
дозвіл на проживання. Основний осе-
редок української громади – це Дубай. 
Існує осередок також і в Абу-Дабі. 
Українці, що живуть у сусідніх еміратах, 
беруть активну участь у житті дубай-
ської громади.

Перша громада УГКЦ була створена 
в ОАЕ в 2014 році. Богослужіння від-
правляються в двох парафіях у Дубаї 
та в катедральному соборі в Абу-Дабі. 
Громада УГКЦ живе активним життям, 
займається також і соціальним служін-
ням, приймає на реабілітацію поранених 
воїнів АТО, проводить різні благодійні 
ініціативи.

В травні 2016 року в ОАЕ відкрито 
українську школу для дітей з україн-
ських та мішаних сімей, що стала пер-
шим осередком української культури та 
мови не тільки в Еміратах, але й на всьо-
му Аравійському півострові. Навчання 
проходять у приміщенні католицької 
школи при парафії Пресвятої Марії 
в Дубаї. До речі, ця римо-католицька 
парафія налічує близько 500 тисяч ак-
тивних вірних. Під час богослужень, що 
відбуваються тут по п’ятницях, суботах 
та неділях, Святе Причастя приймають 
близько 70 тисяч вірних.

Джерело: «Vatican News»

Визнано 70-те чудо зцілення в Люрді

В неділю, під час урочистого святкування 160-ої річниці об’явлень в Люрді, фран-
цузький єпископ оголосив, що зцілення важкохворої монахині, яке відбулось після 
того, як вона відвідала санктуарій в Люрді, було чудом. Таким чином це 70-та подія, 
яка визнана актом божественного втручання у цьому відомому паломницькому місці. 
Сестра була зцілена чудесним шляхом в липні 2008 року після того, як взяла участь 
в молитві благословення хворих в санктуарії Люрду.

Санктуарій в Люрді, де 160 років тому відбулось об’явлення Богородиці 14-річній 
дівчинці Бернадеті, вважається місцем чудесних зцілень. Вважається, що вода, яка 
витікає з джерела Ґроту Об’явлень, має цілющі властивості. Щороку це місце відвід-
ують мільйони паломників з усього світу.

Сестра Бернадета Мор’ю під час своєї хвороби 1968-75 років пережила чотири 
операції на хребті, а у 1980 році була оголошена повним інвалідом. Для знеболення 
вона приймала значні дози морфію, інформує «Catholic Herald».

«Я не просила про чудо», – згадує сестра Бернадета про свою поїздку до Люрду 
в 2008 році. Повернувшись до монастиря, вона пішла на молитву до каплиці. «Я 
відчула хвилю доброго самопочуття, розслаблення, тепла… Я повернулась до своєї 
кімнати і там почула голос, який сказав мені «зняти фіксатори з тіла… На диво… я 
змогла рухатись».

Одразу після зцілення сестра перестала вживати всі медичні препарати, а вже через 
кілька днів відправилась на прогулянку завдовжки 5 км.

Справу зцілення сестри ретельно розглянула Міжнародна медична комісія в Люрді. 
Останнє слово було за єпископами, котрі підтвердили, що це зцілення є чудом.

Джерело: «Католицький Оглядач»
Закладення капсули під будівництво 

пам’ятника
блаженному Омелянові Ковчу

Під час офіційного візиту Президента України до Польщі відбулася церемонія за-
кладення пам’ятної капсули під будівництво пам’ятника праведнику України, бла-
женному священномученику Омелянові Ковчу, якого ще називають «парохом Май-
данека». Пам’ятник повстане на проспекті Мучеників Майданека поруч з Музеєм 
концтабору «Майданек» у польському місті Люблін.  

Постать отця Ковча є символом поєднання та примирення людей. Омелян Ковч 
був українським греко-католицьким священиком, що загинув в 1944 році у нацист-
ському концтаборі «Майданек» у 60-річному віці. Його відкритість до кожної люди-
ни, незалежно від національної чи реліґійної приналежності, особливо проявилися 
у найважчі часи Другої світової війни. Перебуваючи у концтаборі, о. Омелян Ковч 
зберіг дух самопожертви, щоденно провадячи священиче служіння для ув’язнених.

На постаменті будуть викарбувані слова отця Омеляна з його листа з Майданека 
у 1944 році: «Тут ми всі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латиші та естонці. 
Я – єдиний священик серед них. Я навіть не можу собі уявити, як вони будуть тут 
без мене. Тут я бачу Бога, який є однаковим для всіх нас, незалежно від наших 
реліґійних відмінностей. Можливо, наші церкви різні, але один і той же Великий і 
Всемогутній Бог веде нас усіх. Коли я молюся, кожен теж молиться... Вони вмирають 
по-різному, і я допомагаю їм пройти цей маленький місточок до вічності». Напис 
буде в трьох мовах: українською, польською і на івриті.

Домовленості з владою міста щодо початку процесу підготовки та будівництва 
пам’ятника були досягнуті 9 березня 2016 року під час візиту до Любліна Глави Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава та голови Комітету із 
вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча Івана Васюника. 

Джерело: РІСУ
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Глава УГКЦ: «Спасіння, на яке чекаємо, 
про яке мріємо, знайдемо в особі нашого 

єдиного Спасителя Ісуса Христа.
Інших не буде»

Багато людей, коли думають сьогодні, кого обрати президентом, підсвідомо 
шукають собі месію, шукають людину, яка має якусь чарівну паличку, що ви-
рішить усі проблеми, – на таку дійсність звернув увагу Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у 
монастирі св. Антонія Печерського УГКЦ в Обухові у день одного з найбільших 
12 свят у літурґійному році – Стрітення Господнього. Цим святом завершується 
євангельська розповідь про народження Ісуса Христа, коли Пречиста Діва Марія 
принесла на руках 40-денного нашого Спасителя до єрусалимського храму. Також 
цього дня Христова Церква символічно святкує день богопосвячених осіб, адже, 
згідно з Божим Законом, на згадку про спасіння усіх первістків під час виходу Із-
раїлю з Єгипту, кожен первісток мав бути богопосвяченою особою. Щоби батьки 
могли втішатися присутністю дитини, яка є Божою власністю, цього дня вони 
повинні були принести Богові жертву на 40-й день після народження цієї дитини.

За словами Блаженнішого Святослав, це свято ми по-особливому переживати-
мемо, якщо захочемо замислитися, а що сьогодні чекає наш народ. «Перед нами 
– важкий рік, – сказав Глава УГКЦ. – Багато людей очікує спасіння. Кажуть: чи 
я ще доживу, щоб побачити справжню вільну, незалежну, непереможну Україну. 
Чи я доживу, щоб побачити щастя, повноту життя, радість в очах моїх дітей? 
Чи я побачу, що закінчиться війна і прийде перемога? Чи я побачу, що нарешті 
українці на рідній землі більше не будуть рабами, як колись ізраїльтяни в Єгипті? 
Чи побачу я спасіння?»

«Сьогодні на це глибоке фундаментальне питання сам Господь дає відповідь, 
– підкреслив Предстоятель. – Ви сьогодні триматимете в руках освячені свічки. 
Ми будемо їх освячувати як знак того, що наша надія є певна. Те спасіння вже 
сьогодні можна отримати в руки, як колись Симеон отримав у свої руки малень-
ке дитятко – сорокаденного Христа. Спасіння, на яке чекаємо, про яке мріємо, 
знайдемо в особі нашого єдиного Спасителя Ісуса Христа. Інших не буде», – на-
голосив Глава УГКЦ.

«Нині кандидати виглядають наче вони магічні чарівники, які сповняють в 
один день усі надії: вибери мене – і будеш спасенний!» – зазначив Глава Церкви. 
Але, наголосив він, сьогодні Христос нам каже: не надійтеся на князів, на синів 
чоловічих, – у них нема спасіння. Те спасіння ви можете отримати лише в Ісусі 
Христі. «Бо джерело сили народу не походить ані від зброї, ані від ковбаси чи 
інших матеріальних достатків. Джерело сили лежить у площині духу. Джерело 
сили і перемоги приходить нам від нашого воплоченого, присутнього між нами 
Спасителя Ісуса Христа, який є світлом для просвіти народів і для слави людей 
своїх», – підкреслив Предстоятель.

Насамкінець архиєрей традиційно освятив свічки, які люди принесли з собою.
Департамент інформації УГКЦ

Пам’ятка виборця-християнина
щодо усвідомлення відповідальності

за власний голос
Будучи відповідальним християнином, я усвідомлюю свій обов’язок участі в сус-

пільно-політичному житті Батьківщини і сприймаю його як невід’ємну частину 
власного християнського покликання, адже через таку участь виявляю турботу 
про спільне благо свого суспільства і роблю внесок у його розбудову. Це усвідомлення 
зобов’язує мене реалізувати гарантоване право вибору того чи тих, кому я делегую 
повноваження здійснювати владу на державному чи місцевому рівні шляхом участі 
у виборах до органів державної чи місцевої влади.

ЗОКРЕМА, ЯК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИБОРЕЦЬ-ХРИСТИЯНИН,
Я УСВІДОМЛЮЮ ТАКЕ: 

1. Участь у виборах для мене є громадянським і моральним обов’язком. Га-
рантоване моральним законом і Конституцією України право участі у виборах 
накладає на мене обов’язок це право реалізувати, адже саме так я проявляю свою 
громадянську позицію і солідарність з іншими співгромадянами у розбудові дер-
жави як політичної спільноти.

2. «Пасивність чи бездіяльність є проявом байдужості, еґоїзму, лінивства, 
а, отже, гріхом». Участь у політичному житті держави є водночас дотриманням 
євангельської заповіді любові до ближнього. Свідоме ухилення від такої участі, 
зокрема, від участі у виборах, є виявом байдужості не лише до кандидатів у пред-
ставники влади, а й до всього суспільства.

3. Мій вибір повинен бути ретельно обдуманим і виваженим. Народ – носій 
верховної влади, який делегує її тим, кого вільно обирає своїми представниками. 
Тому вибір кандидата – дуже відповідальний крок, від якого залежить майбутнє 
всієї держави, а, отже, я здійснюю його розсудливо, не керуючись тільки власними 
чи навіяними емоціями. Відповідально та критично ставлюся до інформації, яка 
надходить, не піддаюся маніпуляційним впливам і не поширюю неперевіреної та 
неправдивої інформації. 

4. Приймаючи рішення, за кого віддати свій голос, обиратиму тих, хто своїми 
діями демонструє повагу до християнських цінностей і захищає їх. Зважаючи 
на те, що «влада повинна визнавати, поважати й утверджувати основні людські і 
моральні цінності», я віддаватиму свій голос за тих кандидатів, чиї дії демонструють 
захист цих цінностей і принципів.

5. Мій вибір має бути особистим і я не змінюватиму його через винагороди чи 
підкупи, які мені пропонують за мій голос. Будь-яка неправомірна винагорода 
чи підкуп є корупцією, злочином, в якому винні обидві сторони – хто пропонує і 
хто отримує винагороду. Згода на «купівлю-продаж» голосу виборця є свідомим 
порушенням суспільної справедливості і невластивим використанням своєї свобо-
ди. Тому торгівля голосом є одночасно злочином і моральним злом, тобто гріхом.

6. Я не маю права брати участі в політичних віче, мітингах чи інших полі-
тичних заходах із корисливою метою. Неправомірним є не лише продавати свій 
голос на виборах, а й підтримувати кандидатів чи політичні сили, які пропонують 
незаконну винагороду за участь в агітаційних заходах.

7. Я не осуджую інших за їхні переконання. У дусі поваги до людської гідності, 
прав та свобод інших, неприпустимим є осуд та зневага особи за її політичний 
вибір. Можна вести різні обговорення, дискусії, дебати на політичні теми, але не 
слід опускатися до  ображання чи очорнення людей, які різняться політичними 
поглядами.

8. Ставши свідком підкупу, маніпуляцій, протиправних схем, які суперечать 
проведенню чесних і справедливих виборів, я не замовчуватиму їх. Церква вчить 
не мовчати на гріх, тому що це є бездіяльністю і гріхом. Тому моя участь у виборах 
полягає не лише в голосуванні, а й у всіх можливих діях, що сприятимуть чесності 
та прозорості цього процесу.

9. Я усвідомлюю, що моя участь у виборах полягає не тільки у свідомому 
голосуванні, а й у подальшому контролі влади. «Церква цінує демократичний 
устрій настільки, наскільки він забезпечує громадянам право політичного вибору, 
гарантує їм можливість контролювати правителів і, в разі потреби, відстороняти 
їх мирним шляхом».

10. Я маю право здійснювати владу не лише через вибори уповноважених 
представників, а й безпосередньо. «Усім громадянам має бути гарантовано право 
на участь та створення політичних партій і можливість бути обраними на виборах 
різних рівнів». Це право дозволяє мені самостійно бути рушієм суспільно-політич-
них змін, а не лише обирати уповноважених.
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Київ як столиця

Київської Унійної Митрополії

З проголошенням Берестейської церков-
ної унії в жовтні 1596 р. собор Святої Софії в 
Києві де-факто став головним катедральним 
храмом Київської Унійної Митрополії та 
осідком предстоятеля Унійної Церкви, хоча 
тогочасний митрополит Михайло (Рагоза) 
до своєї смерті в 1599 р. переважно резиду-
вав у Вільні.

Собор Святої Софії – катедра унійних 
митрополитів

2 грудня 1597 р., 23 серпня і 2 жовтня 1599 
р. польський король Жиґмунд III видав 
для духовенства східного обряду в Києві, 
місцевого маґістрату й міщан грамоти про 
послух і підлеглість предстоятелеві Унійної 
Церкви. На офіційному державному рівні 
Речі Посполитої статус Свято-Софійського 
собору як катедри унійних митрополитів 
підтверджено в липні 1600 р., коли відбуло-
ся офіційне введення у володіння собором 
та його маєтностями митрополита Іпатія 
(Потія). Водночас статус Києва як головної 
катедри з’єднаної з Римом Руської Церкви 
вперше було зафіксоване в папському 
бреве Климента VIII від 15 листопада 1600 
р. («Bulla provisionis Ecclesiae metropolitanae 
Kioviensis»).

Собор Святої Софії як адміністративний 
і духовний осередок уніатів у Києві

При Свято-Софійському соборі функ-
ціонувала унійна капітула (єпархіальний 
крилос) (згадка з 1623 р.), а також діяв васи-
ліянський монастир (з 1622 р.), очолюваний 
його настоятелем о. Олександром (Шкод-
лицьким). У грудні 1614 р. та в листопаді 
– грудні 1629 р. Київ з пастирським візитом 
відвідав митрополит Йосиф (Рутський), 
який у т.ч. здійнив канонічну візитацію Со-
фійського собору й інших унійних храмів 
міста, а також відправив чотири Літурґії у 
Святій Софії за численної присутності киян. 
Згідно з інструкцією Йосифа (Рутського) 
від 1618-1619 рр., для Києва передбачалося 
номінувати окремого вікарного єпископа 
унійного митрополита, а при соборі Святої 
Софії мав бути відкритий василіянський 
монастир зі школою.

Намісники предстоятеля Унійної Церкви 
в Києві

Унійними настоятелями собору Святої 
Софії в Києві були священики Филип 
Опанасович (дані 1600-1605 рр.; «поп на-
горний»), Яків Крушинський (1601-1604 
рр.), Іван Мужиловський (1605 р.; київський 
протопоп, номінований князем Костян-
тином Острозьким, воєводою київським), 
Антоній Грекович (1610-1618 рр.; загинув 
мученицькою смертю в Києві від рук козаків 
23 лютого 1618 р.), Станіслав Садковський 
(1613-1618 р.), Іван Путята (1624 р.), Мартин 
Корсак (1626-1633 рр.; останній намісник 
предстоятеля Унійної Церкви у Києві). Після 
висвячення Єрусалимським патріархом 
Теофаном III у 1620-1621 рр. православної 
ієрархії на чолі з київським митрополитом 
Йовом (Борецьким), частина підбурюваних 
козаками київських міщан напала 8 листопа-
да 1622 р. на Софійський собор та захопила 
чотирьох ченців-василіян і унійного про-
топопа Матея, яких утримували під вартою 
у Трахтемирівському монастирі, однак у 
листопаді 1622 р. звільнили за сприяння 
православного митрополита Борецького.

Парафіяльна мережа, вірні, духовні осе-
редки і майно Унійної Церкви у Києві

До Свято-Софійського собору в роки його 
належності до Унійної Церкви впродовж 
кінця XVI – першої третини XVII ст. нале-
жало «Верхнє Місто» (між валами «Міста 
Ярослава») зі Софійською слободою (засе-
леною підданими митрополичої катедри), 

собором Святої Софії та «нагірними» хра-
мами. Крім того, в підпорядкуванні унійного 
митрополита перебували Видубицький і 
Михайлівський Золотоверхий монастирі. 
Згідно з актом введення митрополита Іпатія 
(Потія) у володіння духовними маєтностя-
ми у Києві від 17 липня 1600 р., до Унійної 
Церкви в місті належали катедральний храм 
Премудрості Божої, Софійська слобода 
(«Верхній Київ»), згодом – Видубицький мо-
настир (архимандрія), а також парафіяльні 
храми Богородиці Пирогощі («Матеребозь-
ка церква»), святого Миколая Чудотворця 
(Десятинна), святого Симеона Стовпника 
(фігурує також під титулом Воздвиження 
Чесного Хреста), святого Микити та свя-
того Василія Великого (Трьох Святителів). 
За даними тогочасних джерел, у місті унія 
мала значну популярність серед міщан 
і священиків, а вірними Унійної Церкви 
стали такі впливові кияни як війт Федір 
Ходика (загинув мученицькою смертю від 
рук козаків у 1625 р.).

Реконструкція уніатами Софійського 
собору

Унійні намісники Святої Софії в першій 
третині XVII ст. здійснили низку заходів з 
відбудови зруйнованого в попередні сто-
ліття катедрального собору, а також його 
забезпечення літурґійним опорядженням 
та реконструкції внутрішнього інтер’єру. 
Перший відомий реєстр речей і церковного 
опорядження, що зберігалися в соборі Свя-
тої Софії та належали померлому унійному 
митрополитові Михайлу (Рагозі), датований 
1599-1600 рр. На вимогу унійного намісника 
київська ратуша у 1605 р. повернула Святій 
Софії срібний релікварій (ковчег) з мощами 
святих. 

Перша спроба реконструкції собору 
уніатами зафіксована в 1622 р. (тоді Свята 
Софія була впорядкована, очищена й при-
крашена), про що Римську курію інформу-
вав митрополит Йосиф Велямин Рутський. 
У 1619 р. польський король Жиґмунд III, 
відвідуючи Київ, взяв участь в одному з 
унійних богослужінь у соборі Святої Софії, 
а після оглядин храму зобов’язав київського 
воєводу Томаша Замойського подбати про 
належний стан святині. Масштабні рестав-
раційні роботи Святої Софії з ініціативи 
отців-василіян розпочалися 1629 року й 
тривали, з перервами, до 1633 р.

Захоплення/повернення собору право-
славним

Катедральний собор Святої Софії було 
повернуто православним на основі «Пунктів 
заспокоєння грецької реліґії» 1632 р., укладе-
них з нагоди коронації польського монарха 
Владислава IV. Відповідно до цього докумен-
та, храм мав «залишитися при неуніатах». 
12 липня 1633 р., за наказом православного 
митрополита Петра (Могили), група київ-
ських міщан, священиків і ченців насильно 
захопила Святу Софію. Відтоді катедра де-
факто почала виконувати функції резиденції 
(осідку) й столиці Київської православної 
митрополії. 

17 липня 1633 р. православні захопили 
інші унійні храми в Києві. Наступного 1634 
р. уніати втратили в Києві Видубицький 
монастир, а 10 березня 1636 р. намісник 
київського унійного митрополита Станіслав 
Корсак вимушено покинув останню підпо-
рядковану йому церкву у Верхньому Києві 
– святого Миколая (Десятинну).

Титулатура «митрополит Київський в 
Унійній Церкві/УГКЦ»

Попри фактичну втрату Києва, пред-
стоятелі Унійної Церкви й надалі зберігали 
титул «митрополита Київського» – аж до 
смерті у 1838 р. Йосафата (Булгака). 21 
серпня 2005 року Блаженніший Любомир 
(Гузар), у зв’язку з перенесенням осідку 
УГКЦ зі Львова до Києва, офіційно змінив 
свій титул на «Верховний Архиєпископ 
Києво-Галицький».

д-р Ігор СКОЧИЛЯС,
декан гуманітарного факультету УКУ

Департамент інформації УГКЦ

Пам’ятка політика-християнина
щодо зобов’язання дотримуватися

християнських цінностей
у своїй політичній діяльності

1. «Влада повинна керуватися моральним законом. Уся її гідність походить з при-
належності до сфери морального порядку». Моя діяльність повинна втілювати цей 
моральний порядок, здійснюючи й утверджуючи основні моральні цінності та принципи. 
Ці цінності випливають з істини про людину та відображають і захищають її гідність, 
тому вони не можуть піддаватися довільному тлумаченню та мінливим поглядам «біль-
шості» чи «меншості», оскільки є складовою морального закону, яка повинна слугувати 
взірцем для цивільного права.

2. Я захищатиму гідність людської особи, святість і непорушність людського життя 
від його зачаття і до природної смерті та традиційні християнські сімейні цінності. 
Стоятиму на варті традиційних сімейних цінностей і гідності сім’ї як первинної кліти-
ни суспільства. Адже сім’я, як союз чоловіка і жінки, є фундаментом суспільства, тому 
будь-які спроби зашкодити інституту сім’ї через насаджування різних ідеологій чи його 
довільного трактування насамперед завдає шкоди побудові миру в місцевій, національній 
та міжнародній спільноті. Тому я негайно реагуватиму на будь-які спроби популяризації 
чи узаконення новітньої загрози гендерної ідеології, а також розпусти, содомії та інших 
подібних видів гріховної поведінки, активно протидіючи їм всіма законними способами.

3. Я братиму участь у творенні справедливих законів. У своїй діяльності я долучати-
муся до творення законів, які повністю узгоджуються з моральним законом та слугува-
тимуть цілісному розвитку людини. Проте і чинні закони я поважатиму і виконуватиму, 
оскільки дотримання законодавства є соціальною цінністю, яку необхідно утверджувати, 
культивувати та поширювати як моральну вимогу.

4. «У власній сфері (створення законів, управління, розробка систем контролю) 
народні обранці зобов’язані займатися пошуком і здійсненням того, що сприятиме 
розвитку всього громадянського життя». Усвідомлюю те, що політична влада – це 
інструмент координації та управління. А моя політична діяльність – це робота задля роз-
будови спільного блага, а не задоволення приватних інтересів. Саме тому всі мої рішення 
і вчинки будуть спрямовані лише на захист суспільних інтересів і здійснюватимуться в 
межах моралі та згідно з юридичним правопорядком.

5. Я забезпечуватиму належне правове поле для вільної участі в політичній діяль-
ності її окремих суб’єктів. Отримавши мандат на здійснення довіреної мені народом 
влади, я гарантуватиму подальшу вільну участь у політичному житті країни її громадя-
нам, громадським організаціям і об’єднанням та іншим представникам т.зв. «третього 
сектору».

6. Якщо буде необхідним втручання влади в певну сферу суспільного життя, то я 
здійснюватиму його на основі принципу субсидіарності. «Християнське суспільне 
вчення наголошує на необхідності гармонійних відносин між суспільними групами – на-
давати стільки свободи, скільки можливо, і стільки допомоги, скільки необхідно. Будь-які 
форми бюрократизації, перебільшеної централізації, надмірної присутності державного 
апарату і влади в житті суспільства гальмують суспільний розвиток».

7. Безкомпромісно засуджуючи корупцію, я не лише уникатиму, а й викорінюва-
тиму її та активно протидіятиму їй у сфері своєї діяльності. Я не купуватиму голоси 
та не змінюватиму свою позицію шляхом надання/отримання будь-якої винагороди 
чи підкупу. Політична корупція – одне із найсерйозніших спотворень демократичної 
системи, адже насамперед порушує всі моральні принципи, а також спричиняє зрос-
тання недовіри до державних установ, навіть більше – ставить під загрозу правильне 
функціонування усієї держави.

8. У всіх аспектах своєї діяльності поважатиму свободу сумління і релігії. Це означає, 
що не використовуватиму ані Церкви, ані релігійної організації, ані священнослужителів 
як інструментів для політичної агітації та пропаганди.

9. Здійснюючи владу в демократичній системі, нестиму відповідальність перед 
людьми. Основоположний елемент демократичного представництва – це обов’язок об-
ранців скласти звіт про виконану роботу. Тому, відповідно до займаної мною виборної 
посади, регулярно і прозоро звітуватиму про всі досягнення та невдачі перед своїми 
виборцями.

10. Використовуватиму різні ЗМІ та інформаційні канали для того, щоби свідчити 
правду. У своїй передвиборчій кампанії та подальшій політичній діяльності послуговува-
тимуся цими засобами лише для передавання правдивої інформації громадянам. Для мене 
є неприпустимим використання цих ресурсів для будь-яких маніпуляцій виборцями, 
для очорнення моїх політичних опонентів чи розповсюдження неправдивої інформації.

 ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ ЗОБОВ’ЯЗУЮСЯ:
1. Не зловживати владою, керуючись корисливими мотивами та намагаючись задо-

вольнити будь-чиї приватні чи корпоративні інтереси коштом спільного добра.
2. Завжди в усіх своїх привселюдних висловлюваннях і вчинках керуватимуся загаль-

нолюдськими нормами моралі та християнськими цінностями задля спільного блага 
громади, держави і народу України.

3. Усіма силами сприятиму захисту, поширенню та утвердженню в суспільстві хрис-
тиянських цінностей і морально-етичних засад, насамперед в освіті, охороні здоров’я, 
економіці, політиці, ЗМІ та міжнародних відносинах і загалом у всіх суспільних інсти-
туціях, творячи Україну християнською державою.



◆ березень ◆ 2019 року Божого ◆ число ◆ 3/151101 ПОГЛЯД ЗБЛИЗЬКА

ПОЯСНЕННЯ СВЯТОЇ ЛІТУРҐІЇ:
ПРОСТО І ДОСТУПНО

Божественна Літурґія (у народі – 
Служба Божа) – це найголовніша молит-
ва в житті кожного християнина, адже 
її заповідав нам молитися сам Ісус Хрис-
тос.

Ключовим моментом в цій молитві є 
Таїнство Пресвятої Євхаристії – пере-
творення хліба й вина на Тіло і Кров 
Спасителя, та споживання цих дарів. 
«Чиніть це на Мій спомин» (Лк. 22, 
19), − сказав Христос своїм учням під 
час першої Служби Божої. Однак на 
практиці Служба Божа є далеко не 
найголовнішою молитвою в житті по-
одиноких віруючих. Чимало є таких, 
хто не розуміє значення та змісту цієї 
молитви. Інші тримаються переконан-
ня, що не обов’язково брати участь у 
Службі Божій – вистарчає помолити-
ся удома будь-яку, чи свою улюблену 
молитву. Часто можна зауважити, що 
інші молитви, дев’ятниці до святих та 
ін., є набагато важливішими для деяких 
християн, ніж Божественна Літурґія 
(Служба Божа).

Одного разу, я спитав старшу жінку, 
що не ходила на Божественну Літурґію:

− Чому ви не ходите на Божественну 
Літурґію?

− А навіщо? Я молюся удома. Хіба це 
не одне й те саме? − відповіла жінка.

− Молитися удома і брати участь у 
Божественній Літурґії, це не одне й те 
саме, − відповів я і додав: − Усі наші 
молитви, жертви, милостині, пости й 
т.д., не гідні того, щоб рівнятися по 
своїй вартості з Літурґією. Послухайте, 
що сказав святий Лаврентій: «Служба 
Божа миліша Господу Богу, ніж заслуги 
всіх людей і ангелів». Ми більше подо-
баємося Богові, коли візьмемо повну 
участь у Божественній Літурґії, ніж 
усіма своїми молитвами, постами й 
добрими ділами. На Службі Божій ми 
більше надолужуємо Богові за наші 
провини, ніж своїми навіть найстро-
гішими покутами та умертвленнями. 
«Служба Божа, − казав святий Кипріян, 
− це лік на наші немочі, це всепалення 
за наші провини».

− Я б ходила на Службу Божу, − від-
повіла жінка, − але я нічого не розумію, 
коли вона відправляється.

− Що саме ви не розумієте? − спитав 
я.

− Взяти хоча б різні церемонії, які 
відбуваються під час Служби Божої…

− Зараз я вам поясню. Божественна 
Літурґія – це відновлення страстей і 
смерті Ісуса Христа.

− Але ж Ісус помер один раз. Навіщо 
Йому ще раз умирати? – здивовано 
зреаґувала жінка.

− Ісус помер раз на Голгофі, але не 
все людство було присутнє під час Його 
смерті у підніжжі хреста. Тому Він вста-
новив відновлення своєї смерті без-
кровним способом, щоб усі люди, аж 
до кінця світу, могли бути принаймні 
при віднові Його смерті та користати 
з неї так, наче б були при Його дійсній 
смерті на Голгофі.

− Розумію, − сказала жінка, − але для 
чого стільки різних церемоній?

− Щоби пригадати нам найважливіші 
події з життя Спасителя.

− Які події?
− На Божественній Літурґії відтворе-

не ціле життя Ісуса Христа.
− В який спосіб? Церемоніями та 

обрядами?
− Наша Божественна Літурґія скла-

дається з трьох частин, − почав я по-
яснювати: Проскомидії, Літурґії Слова 
і Літурґії Жертви. Проскомидія – це 
приготування до Служби Божої, коли 
священик на бічному престолі, який 
називається проскомидійник, ставить 
на дискос Агнець та частиці, а до чаші 
вливає вино з краплиною води. Під час 
освячення цей шматок хліба й вино 
перемінюються в Тіло і Кров Христа-
Спасителя – після того, як священик, 
вказуючи на них, проголошує слова 
Христові: «Це моє Тіло», «Це моя 
Кров».

Проскомидія також пригадує нам 
народження Ісуса Христа у Вифлеєм-
ському вертепі. Саме тому священик 
відправляє її не на головному, а на 
бічному престолі, пригадуючи цим, що 
Спаситель народився поза містом, а не 
в самому Вифлеємі.

Над дискосом під час Проскомидії 
ставиться зірка, яка символізує ви-
флеємську зірку, що з’явилася з наро-

Глава УГКЦ пояснив,
чому розлучені і повторно одружені

не можуть причащатися

Ми абсолютно одностайно говоримо про те, що той, хто живе в стані тяжкого 
гріха, – чи ми говоримо про ситуацію розлучених і повторно одружених, чи говори-
мо про будь-який інший гріх щодо Божих заповідей, – навчання Церкви є незмінне: у 
стані тяжкого гріха до святого Причастя не можна приступати. На цьому наголо-
сив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав в інтерв’ю «Радіо Ватикану», підбиваючи 
перші підсумки XIV Асамблеї Синоду єпископів Католицької Церкви у Ватикані, в 
якій він брав участь.

Предстоятель пояснив, що «коли Церква каже, що хтось є в стані тяжкого гріха 
і не може бути допущений до святого Причастя, вона цим нікого не дискримінує, 
нікого не принижує, а навпаки – таке навчання Церкви є великою захороною 
і материнською допомогою таким людям». «Бо ми знаємо, згідно з навчанням 
святого апостола Павла, що святе Причастя можемо прийняти як на спасіння 
нашої душі, так і на наш суд або осудження. Отож, згідно з навчанням святих 
апостолів і традиційним вченням Церкви, коли хтось приступає до Причастя у 
стані тяжкого гріха, він ще погіршує свій стан, оскільки чинить новий тяжкий 
гріх святотатства», – зауважив Блаженніший.

Він розповів, що отці на Синоді одностайно висловилися щодо цього питання. 
І коли, каже Глава УГКЦ, ми говоримо про святе Причастя, зокрема, про можли-
вість чи не можливість святого Причастя для тих, хто є в стані тяжкого гріха, то 
це питання є не питанням якогось пастирського методу, – це є питання доктрини 
Церкви, питання католицької віри, питання розуміння, з одного боку, як святості 
Таїнства подружжя, а з іншого боку – розуміння також святості і змісту Євхаристії 
як осердя, вершини християнського життя.

Блаженніший Святослав розповів, що на Синоді єпископи роздумували більше 
над тим, як допомогти тим людям, які живуть у стані такого тяжкого гріха, і як з 
нього вийти, яка є покутна дорога, по якій сьогодні Церква може повести людей 
до навернення, покаяння, а відтак – можливості поправитися. Бо це є ті умовини, 
згідно з якими, людина може вилікуватися зі стану тяжкого гріха.

У цьому питанні, на думку Глави УГКЦ, цікавим є внесок саме Східних Церков, 
тому що, можливо, у латинському обряді поняття про гріх є більш юридичним. 
«Тобто гріх як певний переступ закону, за який наступає певна кара. Тому у 
багатьох простих людей складається таке враження: ага, раз я порушив закон, 
значить тоді я є покараний, неможливість Причастя – це покарання для мене… 
Ну, то давайте тепер почнемо просити Церкву, аби це покарання в той чи інший 
спосіб можна було зменшити або скасувати. У східній церковній духовності гріх 
розуміється не як переступ якогось закону, а як страшна недуга, хвороба, яка по-
требує лікування. Тобто всяка покутна практика в розумінні східного богослов’я 
є лікувальна, терапевтична. Таким чином ми допомагаємо зрозуміти багатьом 
нашим співбратам у єпископстві, що традиційне вчення Церкви про покутну 
практику, про можливість чи неможливість святого Причастя для тих, хто живе у 
стані тяжкого гріха, це не є якась сувора кара для когось, а це є дорога лікування 
та оздоровлення людської душі», – пояснив Предстоятель УГКЦ. 

Джерело: RISU
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дженням Ісуса й показувала мудрецям 
зі Сходу місце, де народився Месія.

− А що означає Літурґія Слова?
− Після Проскомидії словами «Бла-

гословенне Царство Отця і Сина і 
Святого Духа» починається друга час-
тина Служби Божої, яка називається 
Літурґія Слова. Ця частина присвячена 
публічному, апостольському життю 
Ісуса Христа, Його появі між людьми і 
проповідуванню Божого Царства. Він 
об’явився несподівано між людьми. 
Ніхто навіть не сподівався, що цей 
звичайний тесля, син Йосифа і Марії, 
є Божим Сином, про якого сповіщали 
пророки і про якого оспівувалось в 
старозавітніх псалмах. З Його появою 
мовкнуть всі пророки, адже вони про-
рокували про Нього. В цій частині 
Служби Божої читається Євангеліє, 
яке є не просто книгою про життя 
Ісуса Христа. Це, як казав апостол 
Іван, живий «Бог-Слово», яким все 
постало в цьому світі (Пор. Ів. 1, 1-3), 
і який об’явився нам в людському тілі 
і говорив до нас нашими людськими 
словами.

− А що означає Літурґія Жертви?
− На Літурґії, після читання Єван-

гелія і молитов, відбувається Великий 
вхід, під час якого священик перено-
сить Чесні Дари хліба і вина з проско-
мидійника на престол. Цей вхід сим-
волізує в’їзд Ісуса Христа в Єрусалим, 
де має відбутися Тайна Вечеря, на якій 
хліб і вино будуть перемінені в тіло і 
кров Господню і де Він має принести 
Себе в жертву. Цим Великим входом 
розпочинається третя частина Служ-
би Божої, яка називається Літурґія 
Жертви. 

Під час цього входу ми співаємо хе-
рувимську пісню: «Ми херувимів тайно 
являючи…». Співаючи цю пісню, ми 
символічно супроводжуємо Ісуса Хрис-
та, подібно як супроводжували його 
апостоли і самі ангели під час в’їзду в 
Єрусалим. Дари, з якими відбувається 
Великий вхід, не є ще освяченими і 
переміненими, але це вже не просто 
хліб і вино, не просто земні плоди. Це 
дари, які прийняв в свої руки сам Бог, 
це немовби тіло, в якому має з’явитися 
нам Ісус Христос.

Літурґія Жертви пригадує нам і від-
творює страсті, смерть, воскресіння та 
вознесіння Спасителя.

Під час освячення хліба і вина слова 
«Прийміть, їжте, це – Моє тіло… Пийте 
з неї всі, це є Кров моя…» пригадують 
нам і відтворюють страсті та смерть 
Ісуса на Голгофті. Роздроблення та 
вкладення частинки освяченого Агнця 
до чаші представляє воскресіння Спа-
сителя. Його душа наново злучилася з 
тілом. Перед Святим Причастям свя-
щеник, вкидаючи до освяченого вина 
частичку Агнця, злучає Тіло з Кров’ю 
Спасителя, що довершилося в хвилині 
Його славного воскресіння.

Піднесення чаші після Святого При-
частя з виголосом «Спаси Боже людей 
Твоїх і благослови насліддя Твоє» 
пригадує нам вознесіння воскреслого 
Спасителя до неба після сорокаденного 
побуту з учнями на землі.

− Тепер розумію, яке значення має 
Божественна Літурґія і що означають її 
частини, − сказала жінка. − Але я б хо-
тіла ще знати, що означають поодинокі 
церемонії. Що означають, наприклад, 
антифони?

− Антифони – це витяги зі Святого 
Письма, до яких додані заклики до Ма-
тері Божої чи святих. Антифонами ми 

просимо Ісуса помагати, благословляти 
нас через заступництво Богородиці чи 
святих, що заступаються й моляться за 
нас у небі й так роблять милішими Богу 
та більш успішними наші благання.

− А чому вони називаються анти-
фонами?

− Слово «антифон» означає «той, 
який звучить у відповідь». Це діалогіч-
ний спосіб почергового співу соліста і 
хору (або двох частин хору), що ніби 
відповідають один одному. Антифон 
запозичений зі старогрецької трагедії, 
де хор поділявся на два півхори. Анти-
фоном називається також жанр літур-
ґійних піснеспівів, що виконуються 
хором у діалогічний спосіб.

− А що це за пісня «Єдинородний 
Сину»?

− Це опис життя Божого Сина право-
руч свого Отця у вічності та Його місії 
на землі після втілення. Божий Син 
стався чоловіком, страждав і помер за 
наше спасіння. Він − рівний у всьому 
Отцеві, тому Йому належиться вічна 
слава.

− А як називається церемонія, коли 
священик бере Євангелію і обносить 
її довкола престолу? І що це означає?

− Це Малий вхід. Він пригадує нам 
появу та хрищення Ісуса у ріці Йордан. 
Це ріка, що протікає через Палестину й 
вливається у Мертве море, яке постало 
на місці Содому й Гомори, знищених 
Богом вогнем за їхню неморальність.

− А чому перед священиком при 
церемоніях завжди йде свіченосець?

− Свіченосець пригадує нам святого 
Івана Христителя, що приготовляв 
людей до приходу Месії, проповідуючи 
над рікою Йордан.

− А що означають тропарі?
− Це короткий опис життя та по-

двигів Ісуса Христа, Пречистої Діви 
чи святих, щоб ми могли наслідувати 
їх чесноти й життя.

− А чому священик читає Євангеліє 
обернутим до людей?

− Щоб усі могли чу ти Христову 
науку та жити так, як Христос навчає, 
бо ж Євангеліє – це наука Ісуса, яку 
євангелисти передали нам після смерті 
Христа.

− А що означає обхід зі святими 
Дарами?

− Це Великий вхід, що пригадує нам, 
як я вже казав, в’їзд Ісуса до Єрусали-
му у Квітну неділю. Ми ж, присутні 
у храмі, маємо прославляти Бога на 
землі, як херувими прославляють Його 
в небі, бо ми – немов земні ангели. Те, 
що ангели роблять у небі, люди мають 
робити на землі, тобто прославляти 
Бога.

− А чому священик під час молитви 
«Вірую» закриває очі покрівцем?

− Щоб показати, що ми не бачимо те, 
у що віримо, а побачимо це аж у небі.

− Що означають слова «Це моє Тіло»? 
Звідки Церква взяла ці слова?

− Це слова самого Спасителя, якими 
Він установив Пресвяту Євхаристію.

− А що означає «Достойно є…»?
− Це пісня на честь Пречистої Діви 

Марії, що народила Ісуса. Без Діви 
Марії ми б не мали Ісуса, а без Ісуса 
не було б Служби Божої. За це велике 
добродійство належиться похвала 
Богородиці.

− А чому на Божественній Літурґії 
молимося «Отче наш»?

− Тому що наближається Святе При-
частя, яким ми єднаємося з Ісусом і 
через Нього − з Небесним Отцем. Тому 
перед Причастям належить звернутися 

до Нього цим словом «Отче».
− А чому священик перед самим При-

частям виголошує? «Зі страхом Божим 
і вірою приступіть»?

− Бо до Бога треба наближатися з по-
шаною та живою вірою, інакше Святе 
Причастя не буде прийняте належно і 
не принесе нашій душі великої користі.

− Коли ж треба приступати до При-
частя?

− Причащатися треба принаймні раз 
на рік. Але можна приймати Причастя 
часто, навіть щоденно, як це робили 
перші християни та й ще тепер роблять 
побожні християни, адже Ісус у Пре-
святій Євхаристії – це пожива нашої 
душі. Як тіло нидіє без їжі, так душа – 
без Святого Причастя. Якщо ми не при-
ймаємо св. Причастя на Божественній 
Літурґії, то ми не беремо повну участь 
у цій літурґійній молитві, а лише част-
кову. Лише приймання св. Причастя 
робить нашу участь у Літурґії повною.

− А чи потрібно завжди сповідатися 
перед Святим Причастям?

− Ні, досить раз на тиждень. Може-
мо завжди приймати Євхаристійного 
Христа, якщо ми без тяжкого гріха на 
сумлінні.

− А як треба причащатися?
− Потрібно прийти й відкрити уста. 

Не можна дотикатися устами до ложеч-
ки, якою священик роздає Причастя, бо 
це не гігієнічно.

− Що ж треба робити перед і після 
Святого Причастя?

− Перед Причастям потрібно при-
готуватися: розбудити в собі акт віри, 
покори й бажання прийняти Євха-

ристійного Ісуса. А після 
Причастя треба відбути 
чвертьгодинне благодарення, тобто 
подякувати Ісусові за всі ласки, які Він 
нам дав у Святому Причасті.

− Дякую вам, отче, за пояснення 
вартості Божественної Літурґії, − ска-
зала мені пані. − Відтепер я не про-
пущу жодного разу, коли вона буде 
відправлятися у нашому храмі. Тепер 
я розумію, що Божественна Літурґія є 
найважливішою молитвою у християн-
ському житті і найбільшим даром для 
нас на цій землі. Розумію, що, беручи 
повну участь у Божественній Літурґії, 
я буду брати повну участь у житті Ісуса 
Христа, немовби наново його пере-
живаючи.

Розмова з вищезгаданою жінкою 
наштовхнула мене на думку, що в 
основному християни недооцінюють 
вартості Божественної Літурґії через 
незнання її змісту. І досить, щоб ми 
замислилися над значенням цієї літур-
ґійної молитви та над її змістом, й од-
разу наше ставлення до неї змінюється. 
Апостол Павло казав, що «буду моли-
тися духом, і розумом буду молитися. 
Буду співати духом, і розумом буду 
співати» (1 Кор. 14, 15). Нехай вищео-
писана розмова, в якій можна знайти 
пояснення Божественної Літурґії, по-
служить нам в тому, щоб, беручи участь 
у ній, ми не були лише пасивними 
слухачами, а щоб наш дух і розум були 
цілковито задіяні у цьому найбільшому 
таїнстві Церкви, встановленому самим 
Ісусом Христом.

о. Павло РАЙЧИНЕЦЬ, ЧСВВ
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НЕ ХОЧУТЬ ХОДИТИ ДО ЦЕРКВИ?
Для глибоко віруючих людей справжньою проблемою стає те, що їхні діти, до ви-

ховання яких було докладено усіх старань, підростають і заявляють, що не вірять 
у Бога або не будуть ходити до церкви. У батьків одразу ж виникає запитання: що 
сталось? де ми схибили у вихованні? як заохотити, змусити свою дитину знову від-
відувати храм? За недовгу практику священичого служіння мені доводилось чути 
такі розмови неодноразово. Це – далеко не поодинокі випадки, а загальне явище.

У пошуку розв’язків такої проблеми, очевидно, слід рухатись від кожного 
конкретного випадку втрати віри у дитини, бо причин може бути безліч. Не 
йдеться тут про ті випадки, коли дитина не перейняла досвіду літурґійного 
життя – не ходила до храму, не чула про Бога. Тут брак віри – природнє про-
довження домашнього атеїзму, в якому особа виростала. Але що ж сприяє 
тому, що не вірять ті, що виросли у родинах з глибокою духовною традицією?

Тут мусимо собі підмітити, що виховання хоч і є важливим, однак не вирі-
шальним у формуванні людини. Кожен має своє «еґо» і в умовах вільного ви-
бору може обирати зовсім не те, що його батьки. На особу впливають не тільки 
батьки, але й школа, середовище ровесників, масові культурні віяння тощо.

ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА
Іноді причиною втрати віри в дитини чи юнака може бути середовище, в 

якому вона перебуває, або нове, до якого починає належати (наприклад, при 
вступі на навчання тощо). Для юнака, який ще не до кінця сформований, важ-
ливою і впливовою буде та група людей, в якій він віднаходить і реалізує себе, 
до якої прагне належати. Щоби бути прийнятим, юнак готовий жертвувати 
навіть найбільш усталеними принципами.

Дуже важливо в такий період дати молодій людині зрозуміти, що вона є 
особистістю і повинна мати свої пріоритети та цінності. І не діяти, говорити, 
думати так, які усі. Бо поведінка «як усі» позбавляє оригінальності.

Спільноти мають у такому віці глобальне значення – вони стають осеред-
ками однодумців, і саме тут люди не бояться бути самими собою. Тому так 
важливо, щоби ці спільноти були здоровими і ґрунтувались на здорових 
спільних інтересах.

БРАК АСКЕЗИ В ЖИТТІ
Другою причиною є брак аскези в житті молодих. Загалом в житті, а особливо 

в житті духовному, дуже важливою є здатність бути аскетичним: вміти від-
мовити собі у приємному, брати відповідальність за свої вчинки, виконувати 
щось терпеливо, багаторазово і не за гроші. Щоденний духовний розвиток 
неможливий без аскези. Бо завжди будуть приходити кризові моменти. І лише 
ті, хто в якийсь спосіб практикує аскетичну поведінку, зможе перетерпіти і 
не зневіритись.

А чим, власне, є аскеза щоденного життя? Іспит совісті, регулярна молитва, 
піст, планування дня і реалізація плану, організація часу, відмова у приєм-
ностях заради якоїсь важливої справи.

Іноді буває, що молода особа не стільки втратила віру, як не може собі за-
радити у розвитку духовного життя.

ЗУСТРІТИСЬ З ОСОБОЮ, А НЕ ЗНАННЯМ
Ще однією можливою причиною втрати віри є те, що юнаки виховуються у 

середовищі передавання правд віри, а не живого свідчення віри. Для молодого 
покоління набору етичних правил або реліґійних культових обрядів давно 
вже не вистачає. Що старші сприймають як норму, молодь ставить на шальки 
терезів і під сумнів.

Молоді не робитимуть чого-будь, якщо не розумітимуть, навіщо. Навіщо 
ходити, як ходять батьки до храму, якщо це ніяк не впливає на їхнє життя?

Молодим передають систему реліґійної поведінки, а «пробудити» їх може 
лише зустріч із живим Богом. Не канони і звичаї, а глибоке внутрішнє пере-
живання присутності Бога тут і тепер у моєму житті.

КОЛИ ВІРА СТАЄ ФАНАТИЗМОМ
Це справді складно, але причиною втрати віри у дитини, яка виросла, може 

бути те, що у неї просто не було реліґійної свободи вдома. Не йдеться про 
те, щоби реліґійне виховання залишати на волю випадку, і не про те, щоби 
христити дитину тоді, коли вона сама собі зможе обрати реліґію. Проблема 
починається тоді, коли реліґія стає не фундаментом родинного життя, а на-
бирає нездорових фанатичних форм. Між реліґійним вихованням та життям 
виключно в рамках церкви і церковної спільноти є велика різниця. Тоді, коли 
дитина брудна і занедбана, бо батьки не мають на них часу через те, що постійно 
в храмі або беруть участь у тисячах набожеств, це не реліґійне виховання, а 
вияв фанантизму. Мусимо розуміти, що змушувати дитину ходити до храму 
або все її дозвілля робити реліґійним може закінчитись трагічно.

НАЙВАЖЛИВІШЕ – СВОБОДА!
Насамкінець слід ще раз підкреслити, наскільки важливим є реліґійне ви-

ховання дітей у свободі. Читаючи Біблію, розумієш, наскільки важливою для 
Бога є наша свобода і те, щоб ми шанували як свою свободу, так і ближнього. 
Тому батьки мають шанувати свободу своєї дитини у її відносинах з Богом, 
доцільно тому у різному віці давати дітям відчути свободу. Але це не означає 
взагалі не говорити про Бога.

Якщо ж дитина, яка подорослішала, все-таки не ходить до церкви, незважа-
ючи на віруючих батьків, слід усвідомити собі наступне. По-перше, це його 
право. Як би це не було боляче і жорстоко, однак кожен з нас проживає своє 
життя сам і сам за нього відповідатиме. Можна зробити все можливе, щоби 
допомогти. Але неможливо жити замість когось. Якщо чітко собі це пояснити, 
то зникне хибне відчуття провини за вчинки близьких. Іноді любов проявля-
ється у тому, щоб дати можливість піти. Як це зробив милосердний батько із 
притчі. Це – данина свободі дитини і батьківська любов, хоч як це неймовірно 
складно би не було.

По-друге, Бог – найкращий Батько. І Він пильно буде дивитися за кожним, 
хто заблукав. Бог значно більше любить твого сина чи дочку, аніж ти сам.

По-третє, терпеливість і безперервна молитва за навернення можуть тут до-
помогти. Хочемо, щоби наша молитва діяло блискавично, а Бог хоче навчити 
нас чекати і ніколи не втрачати віри в Його милосердя.

Переклад та адаптація Тетяни ТРАЧУК

ЯК ПРИПИНИТИ БУТИ
ЛИЦЕМІРНИМ ХРИСТИЯНИНОМ?

Ісус часто називав людей лицемірами, 
демонструючи, наскільки поширеним є 
лицемірство насправді. І це стосується 
не лише минулого. Лицемірство є всюди: 
серед реліґійних людей, політиків, лю-
дей, яких зустрічаємо на вулиці. Наше 
суспільство сповнене надзвичайних по-
двійних стандартів.

Так що ж таке насправді лицемір-
ство? Словник каже, що лицемір – це 
людина, в якої дії не відповідають пере-
конанням.

Християни також часто винні в 
лицемірстві. Але чому? Чому люди не 
живуть своїми переконаннями? Або 
вони не вірять в те, що говорять, або 
не знають, як діяти у відповідності 
зі своїми переконаннями. Я вважаю, 
що більшість християн, як і більшість 
людей, потрапляють у другу категорію.

Часто ми занадто зосереджені на 
тому, що думають інші, щоб жити тим, 
у що віримо. Ми орієнтуємо нашу 
ідентичність та етичні стандарти по 
відношенню до оточуючих. Ви можете 
сказати: «Так, я грішу, але я все ще не 
такий поганий, як той хлопець». Або, 
можливо, ви дивитеся на інших для 
орієнтування, і коли вони роблять 
помилку, ви відчуваєте спустошення 
і ваша віра стає меншою. Ви навіть 
можете вважати їх лицемірами через 
їхню помилку.

Коли ми не дозволяємо нашим пере-
конанням бути внутрішнім фокусом 
наших сердець – бути речами, в які ми 
дійсно віримо – наша «віра» стає на-
справді просто зовнішніми діями. Тоді 
ми схильні порівнювати нашу так звану 
віру з вірою інших. Ми стаємо лицемі-
рами, роблячи інших людей нормою 
моралі і святості. Але інші люди не є 
стандартом – таким стандартом є Ісус.

Ми розчаровуємося, коли сприймає-
мо інших людей як стандарт поведінки. 
Ніхто не є досконалим – ні християни, 
ні хтось інший. Тому всі ми потребу-
ємо досконалого спасителя, яким є 
Ісус Христос. Він є єдиною ідеальною 
людиною, яка коли-небудь жила. І коли 
ми знаємо, що саме Бог є стандартом, а 
не наші недосконалі ровесники, ми не 
будемо здивовані або відчувати спусто-
шення, коли побачимо помилки інших.

Якщо ви поставите яку-небудь люди-
ну як стандарт для себе, то ризикуєте 
стати лицеміром. Є десятки причин, 
чому ми стаємо жертвою лицемірства. 
Ісус попередив людей: «Остерігайтеся 
закваски фарисейської, що є лице-
мірством» (Лк. 12, 5). Він знав, що 
лицемірство може починатися з чогось 
дуже малого і навіть з гарними на-

мірами. Нижче описано, як уникнути 
лицемірства:

1. Не фокусуйте ваш погляд на інших. 
Ми схильні до фокусування на інших 

з багатьох причин:
• ми вважаємо, що легше слідувати за 

іншими, ніж слідувати за Ісусом;
• нам легше дивитися на когось, ніж 

чесно поглянути на себе;
• ми намагаємося знайти напрямок, 

дивлячись на шлях інших;
• ми оберігаємося, оскільки раніше 

були зранені або введені в оману.
Щоб уникнути лицемірства, зверніть 

увагу на віру в Слово Боже і застосуйте 
це до власного серця. Коли ви зосеред-
итеся на Ісусові, Він навчить і направ-
лятиме вас, наповнюватиме любов’ю 
і благодаттю, щоб поширюватися на 
інших.

2. Розширяйте благодать і прощення. 
Ми не можемо поширювати благодать 

з кількох причин:
• Страх. Ми боїмося, що хтось може 

таким чином використати нас.
• Продуктивність. Ми дуже зосеред-

жуємося на діях і проявах добра – за-
мість того, щоб зосереджуватися на 
Христовому посланні любові.

• Гордість. Ми думаємо, що інші не 
заслуговують на благодать, як ми.

• Непрощення. Ми вимогливі до 
самих себе, коли ми помиляємося; тому 
ми вимогливі і до інших.

3. Не судіть і не навішуйте ярликів.
Судити когось за його діями може 

бути лицемірством, бо маркування 
інших – це швидкий шлях до того, щоб 
стати лицеміром.

Наступного разу, коли ви зрозумієте, 
що фокусуєте свої очі на інших, а не на 
Ісусі, не бажаючи прощати комусь або 
швидко навішуючи ярлики на когось, 
спробуйте наступне:

Коли хтось ображає вас, зупиніться 
і подумайте про час, коли ви зробили 
щось подібне. Потім згадайте, що ми, 
як християни, повинні прощати, а не 
тримати образи в собі. Нехай злочи-
ни примушують вас розглянути вашу 
власну поведінку. Отож, дякуйте Богові 
за прощення і пропонуйте прощення 
іншій людині.

Якщо ви не можете згадати нічого 
такого, подібно до того, що зробила 
інша людина, пам’ятайте про інші речі, 
які Бог вам пробачив.

Якщо ви не можете згадати нічого та-
кого, подібно до того, що зробила інша 
людина, прочитайте Вихід 20 або Матея 
5-7. Потім повторіть крок №1.

Джерело: «ДивенСвіт»
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Перший погляд спостерігача завжди 
спрямований на зовнішній вигляд люди-
ни. Саме тому кожен із нас намагаєть-
ся через свою зовнішність привідкрити 
двері до свого внутрішнього світу. Дуже 
часто стиль вказує на приналежність 
до певної групи. Сьогоднішня молодь із 
легкістю може перелічити основні атри-
бути різних молодіжних субкультур. 
Дорослі ж відчувають різницю між по-
ходом в театр та походом на концерт, 
тому підкреслюють цю відмінність сво-
їм зовнішнім виглядом. Зі сказаного мо-
жемо зробити висновок, що зовнішність 
неодмінно відображає внутрішній стан 
людини.  

Постає важливе питання: а чи потріб-
но дотримуватися певного дрес-коду у 
храмі?

Для того, щоби на нього відповісти не 
авторитарним переліченням предметів у 
двох антитетичних категоріях «можна/
не можна», ми спробуємо раціонально 
зрозуміти доречність певного особли-
вого стилю.

Найперше потрібно зрозуміти, що 
таке храм. Для будь-якої реліґії куль-
тове місце – це простір, де скінченне 
зустрічається із Безкінечним. Таке місце 
неодмінно освячується присутністю 
Безкінечного, яке проявляється у славі. 
Християни мають просте, але глибоке 
розуміння власного культового місця: 
храм – це дім Божий. Звідси неодмінно 
випливає усвідомлення того, що від-
відувачі є гостями в цій будівлі, влас-
ником якої є Безкінечний Цар. Жителі 
античних чи середньовічних царських 
держав апріорі розуміли, як потрібно 
постати перед їхнім місцевим царем; 
натомість сучасній людині значно важче 
усвідомити цей делікатний момент: Цар 
Всесвіту також заслуговує до себе осо-
бливої поваги.

По-друге, важливо усвідомити різ-
ницю між християнським етикетом і 
мораллю. Етикет вказує на вихованість 
і повагу до інших. Можна сказати, що 
етикет – це певний спосіб подати себе 
іншим. Зазвичай виховані люди зва-
жають на найменші дрібниці у своїй 
поведінці та мають відмінне відчуття 
місця й часу. Як дивно виглядало би 
для нас бачити священика в ризах, який 
із кадилом входить в автобус! Так само 
дивно бачити в храмі людину в шортах, 
майці та капцях. Подібна поведінка вка-
зує лише на те, що ця особа абсолютно 
не має відчуття місця й часу. І, як можна 
було помітити, тут не йдеться про мо-
ральну оцінку даної поведінки, а про те, 
що сам розум стає суддею та вказує нам 
на те, що є правильним і що таким не є. 
Ми, звичайно, можемо сказати, що одя-
гатися надто відкрито є гріхом, але лише 
за умови, що знаємо наміри людини.

І тут ми підходимо до наступного 
пункту – привернення уваги. Потрібно 
розуміти, що в храмі ми творимо спіль-
ноту разом із Творцем. Усвідомлення 
такого пасажу дозволить нам уникати 
будь-якого еґоїзму. Цей пункт стає ка-
менем спотикання для багатьох вірян. 
Часто кожен хоче підкреслити свою 
реліґійність в особливий спосіб, і це 
найкращий момент, щоби впасти у край-

ній духовний еґоїзм. Під суворі 
правила цього пункту підпадають 
не лише ті, що хочуть привернути 
до себе увагу через одяг, але й усі 
ті, що моляться приватні молитви 
під час Літурґії, вигадують нові 
реліґійні жести, клякають тоді, 
коли цього робити непотрібно, та 
багато іншого. Духовний еґоїзм 
є найпідступнішим нашим во-
рогом, бо він хоче подати те, що 
ми вважаємо особистим благом, 
як загальне добро для всіх при-
сутніх, але очевидно, що так не 

є. Духовна гордість руйнує церковну 
єдність ізсередини: вже немає єдиного 
духовного тіла, яке творить спільноту 
з Безкінечним, але є окремі індивіди, 
котрі щосили намагаються підкресли-
ти свою унікальність і свою особисту 
єдність із Творцем. Привертання уваги 
порушує не лише єдність, але й вказує на 
абсолютну неповагу до присутніх. Тому, 
одягаючись до храму, необхідно ставити 
собі питання про комфорт інших біля 
мене. Якщо, вочевидь, я буду надмірно 
вирізнятися, то краще надати перевагу 
скромнішому одягу.

Пройшовши шлях від усвідомлення 
храму до духовного еґоїзму, можемо 
зробити наступний висновок щодо дрес-
коду в храмі: скромно, але охайно. Нехай 
саме ця формула стоїть перед вами, коли 
будете надавати перевагу одному одягу 
над іншим. Святковий одяг особливо 
підкреслює настрій і створює особливу 
атмосферу. 

Залишилось ще декілька важливих 
питань, які турбують свідомість тих 
християн, що детально вивчають Пи-
сання і можуть зустріти певні приписи в 
листах апостолів щодо одягу в храмі. По-
трібно сказати, що ми живемо в різних 
епохах, і більшість із того, що ми робимо 
зараз, було б абсолютно неприйнятним 
для ранньої Церкви. Але, знову ж таки, 
потрібно розрізняти етикет і мораль. 
Наше поняття норми відрізняється від 
того поняття, яке мали ранні християни, 
тому чітке нерозсудливе дотримання 
абсолютно всіх приписів зробить із нас 
нерозумних фарисеїв, які настільки 
переймались тим, щоб дотримуватися 
всього написаного, що пропустили 
найважливіше. Тому довга спідниця і 
хустина не є православним церковним 
законом, але швидше традиційною по-
радою. Інакше кажучи: якщо не можеш 
визначитися з одягом, то краще одягайся 
так. Ця особиста ініціатива прихожанок 
не є загальною нормою для всіх. На-
приклад, у нашій українській традиції 
прийнято, що одружена жінка повинна 
покривати голову в храмі, а неодружена 
не має цього робити. Також прийнято, 
що всі чоловіки у храмі головних уборів 
не носять. Але ми, очевидно, не можемо 
сказати, що наші місцеві традиції є за-
гальним правилом для всього християн-
ства. Тому ще раз зауважу, що у виборі 
одягу на першому місці завжди повинні 
стояти розсудливість і скромність.

У храм ми приходимо, щоби творити 
єдність з іншими, а свою унікальність 
потрібно виявляти далеко не через 
одяг, прикраси, парфуми, поведінку та 
інше.  Ідучи до храму, ми маємо нести 
свій скінченний дух, який прагне до 
єдності з Безкінечністю. Потрібно бути 
дуже уважними, щоб наша зовнішність 
не стала причиною ізоляції, бо так ми 
стаємо бар’єром – як для нас самих, так 
і для інших. «Усе мені можна, та не все 
на пожиток. Усе мені можна, але мною 
ніщо володіти не повинно» (1 Кор. 6, 12).

Юрій КРІЛЬ, «Духовна велич Львова»

ПОГЛЯД ЗБЛИЗЬКА

Церковний дрес-код:
чи є свобода для вибору?

НІКОЛИ НЕ РОБІТЬ
ЦЬОГО З ГРОШИМА

«Далі промовив до них: «Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не 
від надміру того, що хто має, залежить його життя» (Лк. 12, 15)

Біблія в 16-му розділі Євангелія від Луки розповідає про багатого чоло-
віка, який призначив управителя своїм майном. Коли його звинуватили в 
розтраті грошей господаря і закликали відзвітувати за управління майном, 
він придумав план. Він знав, що його звільнять, але вирішив подружити-
ся з тими, хто подбає про нього після звільнення. Він викликав кожного 
боржника його господаря і знизив їх борги: якщо хто із них заборгував, 
наприклад, 800 літрів оливкової олії, він дозволив йому повернути 400 
літрів, щоби погасити борг.

Коли правитель дізнався про те, що він зробив, він поступив таким 
чином: «І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро, 
бо діти цього світу мудріші, в їхньому роді, від дітей світла» (Лк. 16, 8).

У притчі Ісус не хвалить нечесність управителя, а хвалить його вина-
хідливість. Що означає винахідливість? Бути винахідливим означає бути 
мудрим, рішучим і кмітливим. Ви розумієте проблему, знаєте, що потрібно 
зробити, і уявляєте, як це зробити. Бог хоче, щоб ви навчилися біблійної 
винахідливості в управлінні своїми грошима.

З ЦІЄЇ ІСТОРІЇ МИ ДІЗНАЄМОСЯ ЧОТИРИ РЕЧІ,
ЯКІ НАМ НЕ ПОТРІБНО РОБИТИ З НАШИМИ ГРОШИМА.

1. Не витрачайте гроші даремно.
В 16 розділі Євангелія від Луки сказано: «І сказав (Ісус) до учнів: «Був 

один чоловік багатий і мав він управителя, якого обвинувачували, що 
марнує його добра». Все, що у нас є, належить Богу і є даром від Нього, 
включно з вашими грошима. І ви повинні бути обережні з тим, щоб не 
витрачати даремно майно вашого господаря.

2. Не любить гроші.
Ви повинні вирішити, чи буде Бог на першому місці у вашому житті, або 

ж головною метою вашого життя буде заробляння грошей. Ви не зможете 
мати дві головні цілі в житті.

«Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненави-
дить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. 
Не можете служити Богові й мамоні» (Лк. 16, 13).

3. Не довіряйте грошам.
Неважливо, скільки у вас грошей – ви завжди можете їх втратити. Упра-

витель дуже швидко зрозумів це: «І почав управитель міркувати: Що мені 
робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління? Копати землю? Сил не 
маю. Просити? Соромлюся» (Лк.16, 3).

Якщо ви хочете мати впевненість в житті, суть вашого життя повинна 
ґрунтуватися на тому, що від вас ніколи не відніметься. Єдине, чого ви 
ніколи не зможете втратити – це Божа любов до вас.

4. Не чекайте, що гроші вас задовольнять.
Якщо ви думаєте що, маючи багато грошей, будете щасливішими, впев-

ненішими, ціннішими, то ви помиляєтеся, бо гроші ніколи не принесуть 
достатку: «Множаться статки, множаться й ті, що їх поїдають; і яка 
користь тому, хто їх має, крім хіба-що тієї, що дивиться на них очима?» 
(Проп. 5, 10).

Ось чому Ісус говорить: Далі промовив до них: «Глядіть і бережіться 
всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить його 
життя» (Лк. 12.15).

Переклад Наталії ПАВЛИШИН з PastorRick.com
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«Військові є більш відкриті

до того, щоб переосмислити своє життя» – 
о. Мирон Горбовий

Священик УГКЦ о. Мирон Горбовий присвятив капеланському служінню 
уже понад вісім років життя. Розпочавши таку працю ще у семінарії, сьогодні 
він – капелан Військово-медичного клінічного центру Західного реґіону та 
священик військового храму Стрітення Господнього УГКЦ. В інтерв’ю він роз-
повів, у чому полягає його служіння у військовому шпиталі, чому саме щире та 
щоденне спілкування з військовими та їхніми родинами є одним з ключових у 
їхній адаптації та як долати виклики, що сьогодні стоять перед нами.

– Отче Мироне, коли і як розпочалося Ваше капеланське служіння?
– В капеланстві я – з 2011 року, ще з часів навчання в семінарії. А сталося це 

випадково, бо спершу я хотів працювати з подружніми парами. Але якось хтось 
сказав: «А чи не хотів би ти бути капеланом і служити для військових?» Я замис-
лився і прийняв для себе таке рішення. У цю працю включився активно і вже скоро 
став головою семінарійної організації й курував діяльність братів, які теж виявили 
бажання працювати з військовими.

На той момент, коли я закінчив семінарію, капеланство вже не було для військових 
чимось новим. Були офіцери і курсанти, які вже знали наших священиків з  На-
ціональної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, і це вже 
спрощувало нам роботу. Коли вже відкрився Гарнізонний храм св. апостолів Петра 
і Павла, ми вже мали чіткий орієнтир, коли військові запитували нас, звідки ми.

– Капеланське служіння  – це постійна робота над собою. Що було важко, коли лиш 
починали таку працю, чого Ви як священик навчилися за цей час?

– Я би сказав, що це – колосальний досвід. Бути капеланом – це постійно бути 
в динаміці, адже це служіння не є статичне, на відміну, скажімо, на парафії. А 
це змушує дуже стрімко розвиватися. Фактично, коли ми починали, ми ще самі 
вчилися і лише шукали шляхів, як працювати і що можемо втілити в тій чи іншій 
військовій одиниці. Бо кожна з них має своє завдання і специфіку. Тож, по-перше, 
ти постійно мусиш розвиватися, а, по-друге, думати, які нові ідеї можна втілити.

Я завжди мав дуже добрих вчителів. Це о. Степан Сус, о. Андрій Хомишин,  о. 
Тарас Михальчук, які були і є для мене таким орієнтиром, прикладом. У колі молитви 
вони завжди ділилися зі мною порадами та давали мудрі настанови. 

– Коли і як розпочалося Ваше капеланське служіння у військовому госпіталі?
– Служіння у госпіталі я почав у 2011 році. Була потреба у проведенні різних 

зустрічей на духовні теми. Так, я познайомився з керівництвом госпіталю і почав 
роботу з військовими. Це був мій перший досвід знайомства з госпіталем. Згодом 
у військовому госпіталі я допомагав о. Андрію Хомишину. І так з часом служіння 
тут поглинуло мене настільки, що тепер знайти час на якусь іншу діяльність буває 
важко (сміється).  Адже це праця з людьми, а вона завжди потребує часу. В про-
міжках між заходами, екскурсіями,  щоденне спілкування з військовими просто 
не можна виміряти.

– Чим відрізняється робота капелана у госпіталі і, скажімо, у військовій частині 
чи в умовах бойових дій?

– Одна з речей, яка є в госпіталі і чого немає взагалі в капеланській структурі – це 
постійна мінливість. За два тижні люди абсолютно змінюються і ти мусиш розпочи-
нати діалог з початку вже з  новими військовими. Це навчило мене адаптовуватися 
до всього та спілкуватися з людьми різних категорій. Як я до цього звик? Не знаю. 
Напевне, спрацьовує внутрішній досвід, інтуїція.

Також  поряд зі спілкуванням у госпіталі  ми організовуємо паломництва та 
екскурсії для хлопців і військових медиків, бо опікуємося і ними. У 2018 році ми 
мали паломництво до Люрду (Франція). При госпіталі діють волонтери, які допо-
магають пораненим. Також з волонтерами обмінюємося інформацію про тих чи 
інших потребуючих військових.

У госпіталі ми молимося у різних місцях. Наприклад, в один день Літурґія може 
бути в одному корпусі, на другий день – в іншому. Також провадимо молитву біля 
фігури Богородиці на території госпіталю.

Цього року ми вперше організували спільний Святий вечір. В госпіталь до свят 
волонтери приносять багато їжі, і цього  разу ми спробували зібрати всіх на певну 
годину для спільної вечері. Спершу ми мали спільну Літурґію, на яку прийшло 
дуже багато людей; після цього роздали цю всю їжу і ділилися один з одним тим, 
що мали. Це особливо об’єднало всіх, було дуже тепло і по-родинному.

– Як вдається за такий короткий час завойовувати довіру військових?
– Специфіка спілкування капелана з військовими є ще й у тому, що військові, які 

сюди потрапляють, мають дуже різний досвід спілкування зі священиком. І коли 
у капелані вони бачать звичайну людину, з якою можна просто поспілкуватися за 
кавою, то це ламає їхні стереотипи (сміється). У щоденному спілкуванні стараюся 
завжди доносити позитив. І це разом з відкритістю дозволяє завоювати довіру 
військових.

Деколи люди мають певне упередження до церковних традицій, хоч можуть 
бути віруючими, і через добрий приклад священика вони часто можуть навчитися 
і прийняти такі речі, як ходити в храм на Служби Божі, молитися перед іконою.

Дорога до Бога в кожного є особливою. Але якщо людина знає, що ти робиш добро 
для неї, що ти відкритий і хочеш допомогти, то вона теж іде назустріч.

Військові  можуть посповідатися, прийти на Літурґію або навпаки – не при-
ходити… Але все ж вони зробили цей перший крок. А це, зрештою, і є головне. З 
власного досвіду можу сказати, що багато людей приходять до сповіді, коли поруч 
з ними перебуває капелан. Є чимало військових, з якими ми і досі підтримуємо 
зв’язок  і стали товаришами.

– Що радите військовим та їхнім родинам, як вдається їх підтримувати та до-
помогти адаптуватися?

– Безпосередньо військові ніколи не кажуть, що саме їх хвилює.  Після стану 
шоку вони зазвичай налаштовані на процес лікування. Напевне, найбільше із про-
блемами адаптації військові стикаються, коли вже повертаються до звичайного 
життя. Тут, у госпіталі, за моїми спостереженнями, найважче було адаптуватися 
людям з хребетно-спінальними та  черепно-мозковими травмами. Для такої людини 
реабілітація є довгою і важкою, адже ти лежиш і не можеш рухатися. Але коли ти 
людину сприймаєш повноцінно, то вона себе такою й відчуває. Вона налаштовує 
себе на позитив і розуміє, що життя триває далі.

Іноді таких моментів треба вчити родину, бо часто рідні починають жаліти, і бачу, 
що це ще більше пригнічує бійців. Я  часто тоді повторюю, що хоч я не лікар, але 
бачив, як люди у таких випадках одужували і що все буде добре.

– Чи перебували Ви з капеланськими поїздками на Сході?
– Деякий час я перебував у 66-му мобільному госпіталі, який підпорядковується 

нашому госпіталю. Служіння там і тут, звичайно, відрізняється, бо сама атмосфера 
є іншою. Тому це вимагає іншого підходу в комунікації. Пригадується, що люди, 
які приїжджали тоді, дуже швидко адаптовувалися до того, що поруч є військовий 
священик. Тому скоро моя присутність переросла у вже звичне щоденне спілкування 
з капеланом. Часто, перебуваючи там, комунікував не лише з військовими, але й з 
персоналом клініки, яка функціонувала поруч. Загалом, щирої розмови сьогодні 
потребують не лише військові, але й кожна людина, і місія капелана – відповідати 
на потреби, які сформовані часом, в який живемо.

– Чи можете пригадати історії з Вашого досвіду капеланського служіння, які вра-
зили Вас найбільше?

– Пригадується двоє людей, які відійшли до Бога, яких я причащав та відвідував… 
Вони бачили, що стан не йде на краще, і тому таких людей було важко підтримувати. 
Пригадується хлопець, який рік пролежав у госпіталі. Коли я прийшов до нього в 
реанімацію, він фактично помирав. Його пробудили з медикаментозного сну. Це 
була наша остання зустріч. Він не міг говорити, бо був підключений до дихальних 
апаратів, і ось у цей момент я мав йому щось сказати, налаштувати людину далі на 
боротьбу. Тоді я зрозумів і сказав йому таку річ: «Ти міг загинути на Сході як герой, 
тебе могли привезти додому, поховали б і сказали, що ти вірно захищав Україну. Але 
тоді ти би ніколи не пізнав Бога. Ти би ні разу не прийшов до сповіді, ти би ні разу 
не причащався. Напевне, твоя дорога до Бога мала бути саме такою. Всі ми будемо 
колись по той бік, але ти провів своє життя як християнин, і не всі люди мали такий 
шанс…» Цей хлопець помер через день. І це єдине, що я міг йому тоді сказати.

Я зрозумів, що таїнства, які я здійснював, вели людину до спасіння в останні її 
місяці життя. Можливо, це на перший погляд банальні речі, але цей приклад по-
казує, що саме вони стали ключовими. Люди, які перебувають тут на лікуванні, 
завжди є більш відкриті до того, щоб переосмислити своє життя.

Усіх охочих допомогти військовим, що перебувають на лікуванні у госпіталі, 
просимо звертатися у Фонд допомоги пораненим, що діє при Гарнізонному храмі 
св. ап. Петра і Павла.

Мар’яна ЗЕЛЕНЮК, «Духовна велич Львова»
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ОПІКУВАТИСЯ НЕ МОЖНА ЗАЛИШИТИ: 
«Центр опіки сиріт» презентував концепцію 
«Дому Милосердя святого Миколая» у Львові

12 лютого «Центр опіки сиріт» представив публіці концепцію «Дому Милосердя 
святого Миколая» (м. Львів, вул. Короленка, 7), в якому мають намір об’єднати усі 
проекти спільноти. Таким чином у Центрі надаватимуть духовну, матеріальну, со-
ціальну підтримку та плекатимуть впевненість у майбутньому сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування. Про діяльність Центру, його розвиток та 
сучасні виклики вирішили поділитися з журналістами голова «Центру опіки сиріт» 
о. Роман Прокопець та голова «Центру студентського капеланства» Львівської ар-
хиєпархії УГКЦ о. Юрій Остап’юк.

СУТЬ КОНЦЕПЦІЇ: НАДАТИ ОПІКУ ТА ДУХОВНУ ПОЖИВУ
«Суть концепції полягає в тому, що це повинен бути відкритий дім для дітей-сиріт, 

які зможуть знайти тут опіку й духовну поживу. Кожен з проектів, які реалізовує 
Центр на теренах Львова та області впродовж уже 10-ти років, був «народжений» 
від потреб дитини, з якою капелан чи волонтер зустрічався в різний період свого 
служіння», – розповідає о. Роман Прокопець. На його думку, яскравим та актуаль-
ним прикладом діяльності Центру є кулінарний гурток «Казанок». Його історія 
почалася тоді, коли діти, які вийшли зі шкіл-інтернатів у великий світ, не могли 
самі собі зарадити й навіть голодували. Невдовзі до Центру звернулися вихователі 
та діти, щоб якось допомогти таким особам. Саме це сприяло пошуку методів, як 
розв’язати таку проблему, а не лише її наслідки. Тобто навчити дітей готувати собі 
їсти. А тепер кулінарний гурток має всі шанси перерости у професійну кулінарну 
школу.

«Мене вразило те, що діти-сироти хочуть, щоб цей дім був саме тут. Бо від зу-
стрічей та співпраці з капеланами, волонтерами вони розуміють і відчувають, що 
те, з чим ми до них приходимо і що ми їм віддаємо, це є значно більше, ніж коштує 
це приміщення», – підкреслив священнослужитель.

«ДІАЛОГ» ЦЕНТРУ З ЛЬВІВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ РАДОЮ
«На цьому місці – в приміщенні по вул. Короленка, 7 – ми перебуваємо уже впро-

довж шести років. Ми маємо письмову домовленість (підписану угоду) з директором 
тодішньої школи-інтернату №2 і головою «Центру опіки сиріт» про співпрацю, 
яка дотепер не переривалася. Зі сторони Львівської обласної ради є некоректно 
говорити про те, що тут нікого немає: мовляв, це порожнє приміщення, яке можна 
виставляти на аукціон, – зауважує о. Роман. – Наскільки я розумію, приміщення, в 
якому проживають люди, та є залученим, не можна виставляти на аукціон. На наш 
погляд, це є надзвичайно серйозним порушенням зі сторони облради. Ми вчора 
(тобто 11 лютого) написали звернення до всіх депутатів облради з проханням пе-
реглянути рішення, яке виносить це приміщення на аукціон, та скасувати його. А 
сьогодні (тобто 12 лютого) ми дізналися, що голова Львівської обласної ради переніс 
сесію на березень, яка б мала відбутися цього дня. Можна зрозуміти це як те, що 
обласна рада ставить палки в колеса у цій справі. Вона не хоче йти на компроміси, 
на діалог для того, щоби «Дім Милосердя» був у Львові».

Капелан стверджує, що від облради апелюють тим, що неодноразово Центру про-
понувалися альтернативні приміщення, однак спільнота відмовлялася і не йшла 
на діалог. «Приміщення, які нам пропонували, не є жодним чином альтернативою 
цьому приміщенню на вул. Короленка, 7, а також тому, щоб наші проекти можна 
було втілювати в тих приміщеннях. Наприклад, офісні приміщення на вул. Коро-
ленка, 1, – 100 квадратних метрів. Інше приміщення, яке нам пропонували, – на 
території психіатричної лікарні, в одному з відділень, про яке нам казали, що воно 
завершене на 70%. Коли ми побачили його, то з’ясувалося, що це суцільна руїна. 
Крім того, будинок межує також з корпусом, де проходять реабілітацію люди з 
узалежненнями. Я вважаю, що така перспектива для дітей-сиріт була би справді 
надто плачевною та недоброю. З іншого боку, мені сумно і прикро, що звучать такі 
пропозиції, а не враховують долі таких дітей», – каже з гіркотою священик.

Натомість в управлінні майном Львівської обласної ради журналістів поінфор-
мували про те, що приміщення на території психіатричної лікарні справді є, але 
пропонували його Центру опіки сиріт не вони. «Було запропоновано приміщення 
на вулиці Короленка, 1, але щодо Кульпарківської, то, можливо, на інших рівнях це 

приміщення розглядалося, проте не на рівні управління майном», – про це 
у коментарі повідомив в.о. начальника управління майном Віктор Кусий.

РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ
«Ми потребуємо, щоб це приміщення мало якогось господаря. У цій концепції 

ми пропонуємо, щоби в стінах закладу були реабілітаційні центри, а також центри 
денного перебування. У них могли б займатися і працювати спеціалісти з дітьми та 
родинами, з випускниками інтернатів чи дитячих будинків сімейного типу. Крім 
того, ми розглядаємо концепцію адаптаційного центру для сімей, які перебувають 
у кризових ситуаціях. Адже ми говоримо про те, що потрібно працювати для того, 
щоб дітей-сиріт було менше. А як ми це можемо робити? Це працювати з сім’ями», 
– наголошує о. Роман Прокопець.

За його словами, громадяни вже висловили своє слово й свою довіру, підписавши 
електронну петицію. Загалом львів’яни підтримують цю ініціативу.

«Я все ж таки вірю, що справа не дійде до аукціону, бо просто не буде того, хто 
захоче купувати і забирати від дітей це приміщення; що наші можновладці та 
бізнесмени є високоосвіченими, щоб брати участь у цьому аукціоні. А навіть якби 
й взяли участь, то після купівлі приміщення передадуть його діткам на добро», – 
сподівається голова «Центру опіки сиріт».

«Важливо зрозуміти, що інші організації також співпрацюють із Центром, який 
є не лише для дітей-сиріт, а й для дітей сімей учасників бойових дій, батьки яких 
загинули. Відколи почалася війна, ми привозимо сюди дітей із фронтових міст. І 
виникає проблема: де ми маємо їх помістити? Тому Центр також буде хорошим 
осередком, куди би приїжджали діти чи батьки з дітьми, де би з ними працювали 
фахівці», – доповнює голова Центру студентського капеланства Львівської архиє-
пархії УГКЦ о. Юрій Остап’юк. Він також додає, що молодь Львова активно допо-
магає Центру виховувати дітей та «вводити» їх в життя.

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ЦЕНТРУ – ПИТАННЯ,
ЯКЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ

«Питання до кожного з нас: чи буде «Дім Милосердя святого Миколая» у Львові? 
А це питання залежить від моральності та духовності кожного з нас», – закликає 
до роздумів о. Роман Прокопець. За його словами, станом на 12 лютого зібрано 250 
тисяч гривень, майже 2 тисячі доларів та 750 євро завдяки добродіям, які жертвують 
кошти не лише з України, а також із Великої Британії, Канади, Італії, Німеччини...

До слова, днями Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор поблагословив та 
затвердив концепцію діяльності «Дому Милосердя Святого Миколая» «Центру 
опіки сиріт», який мав би розміщуватися у Львові на вулиці Короленка, 7.

Довідка: Впродовж 60 років у будинку по вулиці Короленка, 7 містилася школа-
інтернат №2. З 2011 року «Центр опіки сиріт» тісно співпрацював з нею, було реа-
лізовано чимало спільних проектів. Та кілька років тому школу-інтернат закрили. 
Тепер Львівська обласна рада виставила на продаж через аукціон цей будинок із 
земельною ділянкою та стадіоном. Орієнтовна вартість будівлі – 30 млн грн.

Оксана ВОЙТКО, РІСУ
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У  к в і т н і
с в я т к у ю т ь  ю в і л е ї :

5-річчя священства – о. Віктор ШПАК (13.04)
5-річчя священства – о. Тарас БАЙЦАР (22.04)

55-річчя уродин – о. Юрій ВОЛОВЕЦЬКИЙ (12.04)
55-річчя уродин – о. Ігор МАКОВСЬКИЙ (13.04)
55-річчя уродин – о. Роман НЕБОЖУК (20.04)
50-річчя уродин – о. Юрій ВАСЬКІВ (01.04)
50-річчя уродин – о. Юрій ШАЛАМАГА (30.04)
45-річчя уродин – о. Микола МАНДРИК (10.04)
45-річчя уродин – o. Василь КАДИЛО (25.04)
40-річчя уродин – о. Ігор ГАРАСЬ (02.04)
40-річчя уродин – о. Юрій ДРІЗД (12.04)
40-річчя уродин – о. Андрій СТАДНИЦЬКИЙ (15.04)
35-річчя уродин – о. Андрій СОЛЕЦЬКИЙ (21.04)
30-річчя уродин – о. Тарас Собешкевич (13.03)

◆ОГОЛОШЕННЯ◆ФАКТИ◆ПРИТЧІ◆

20 лютого, на 68-му році життя, упокоївся у Бозі
священик Львівської архиєпархї УГКЦ о. Михайло Писко.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, онукам та усім рідним покійного о. Михайла.
Заупокійні богослуження відбулися в храмі святого Юрія у с. Шкло.

НЕКРОЛОГ
Отець Михайло Писко народився 15 серпня 1951 року в с. Воля-Судківська Мостиського 

району Львівської області. Відчувши покликання до священичого стану, незважаючи на 
гоніння Церкви, вирішує здобути необхідну формацію і служити Українській Греко-Като-
лицькій Церкві. 8 грудня 1990 року був рукоположений у священство владикою Софроном 
Дмитерком, єпископом Івано-Франківської єпархії.

Після повернення Блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського, Глави УГКЦ, 
до Львова о. Михайло отримує у 1992 році призначення на душпастирське служіння в с. На-
конечне Друге та с. Чолгині Яворівського району як завідатель парафій. Окрім цього, допо-
внює свої богословські студії, навчаючись в Івано-Франківському теологічно-катехитичному 
духовному інституті на богословському факультеті, який завершує у 1994 році, здобувши 
кваліфікацію богослова та викладача ріліґієзнавства.

В 1996 році отримав нове душпастирське призначення як завідатель парафій в селах Тер-
навиця, Бердихів та Підлуби Яворівського району. Відтак був іменований адміністратором 
парафій в селах Бердихові і Підлубах та звільнений зі служіння в с. Тернавиця. У 2002 році 
був перенесений на душпастирське служіння до парафії св. влкмч Юрія у с. Шкло Янівського 
деканату, де виконував своє служіння до останньої хвилини.

Ревно виконуючи своє священиче служіння більш як 28 років, о. Михайло Писко залишає 
про себе пам’ять серед вірних як невтомний борець за спасіння людських душ.

Прес-служба Львівської архиєпархії 

Упокоївся у Бозі о. Михайло Писко

ЯК ПЕРЕСТАТИ НАРІКАТИ?

В усіх нас, чим би ми не 
займались, нерідко трапля-
ються ситуації нерозуміння, 
коли люди ранять нас, неза-
служено критикують, осу-
джують. Як у таких моментах 
зберігати позитивний на-
стрій? Звідки черпати сил?

Священик-відеоблогер ді-
литься своїм досвідом. Його 
часто запитують, як йому 
вдається завжди бути по-
зитивним та усміхненим. На 
це питання зазвичай можна 
почути відповідь: бо в кож-
ному відеоблозі я намагаюсь 
свідчити і мотивувати, а це 
вимагає такої постави, хоча 
насправді я далеко не завжди 
втримуюсь на хвилі виключ-
но позитивного.

А ще священик зізнався, 
що для нього свого часу осо-
бливим одкровенням стали 
слова його улюбленого бло-
гера про те, що негативізм 
– це ніщо інше, як банальні 
лінощі. Чому?

Наш світ – неідеальний від-
тоді, відколи сюди прийшов 
гріх. І це не Божий задум, а 
наслідок людського вибору. 
Саме тому ту т так багато 
несправедливос ті ,  б олю, 
кривди. І, якщо бу ти від-
вертим, то найлегший шлях 
– постійно нарікати, ходити 
у пригніченому стані, не-
гативізувати усе. Це – шлях 
без опору.

Бути позитивним – це на-
самперед працювати на д 

собою. Не бути негативним 
– це бути революціонером, 
збунтуватись проти негатив-
ної постави навколишнього 
світу.

Люди, які постійно нарі-
кають, постійно ходять за-
смучені – це просто лінивці. 
Звісно, не йдеться тут про 
депресивні стани від нас 
не залежні, які не є нашим 
вибором. Але більшість не-
гативізму – це просто вияв 
лінивства. Легко бути нега-
тивним, казати, що все по-
гано, нарікати. У кожного з 
нас, напевно, бувають думки, 
коли хочеться все кинути, бо 
це і так не має сенсу. Однак 
коли піддаємось цьому, то 
визнаймо, що чинимо як 
лінтюхи, які не хочуть про-
тиставити себе негативізму.

Тож не будьмо лінивими! 
Щодня нехай нашим ви-
бором буде боротьба проти 
негативу цього світу, проти 
негативу всередині се бе. 
Саме так можна припинити 
нарікати, а натомість навчи-
тись будувати позитивний 
обрій світу навколо себе.

Тетяна ТРАЧУК, «ДивенСвіт»

ЧИ МУСИМО ПОСТІЙНО ПРОСИТИ 
ПРОБАЧЕННЯ ЗА СВОЇ ГРІХИ?

Думали колись: що буде, якщо я згрішу та помру, не встигнувши 
висповідатися перед Богом? Або ж: що трапиться, якщо вчиню гріх, а 
потім забуду?

Віруючі не мають просити пробачення або каятися лише заради того, 
щоб отримати прощення гріхів. Ісус помер, аби понести покарання за 
всі наші гріхи, і вони всі були прощені: «Дякуйте Отцеві, який зробив 
нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади 
тьми й переніс у царство свого улюбленого Сина, в якому ми маємо 
відкуплення, прощення гріхів» (Кол. 1, 12-14); «Йому свідчать усі про-
роки, що кожен, хто вірує в Нього, через Його ім’я одержує відпущення 
гріхів» (Діян. 10, 43).

Усе, що нам необхідно зробити, це визнати свої гріхи: «Якже ми ви-
знаємо гріхи наші, то Він – вірний і праведний, щоб нам простити гріхи 
наші й очистити нас від усякої неправди» (1 Ів. 1, 9). Цей вірш радить 
нам визнавати свої гріхи перед Богом. Слово «визнавати» означає «по-
годжуватися з чимось». Коли ми визнаємо свої гріхи перед Господом, 
то погоджуємося з Ним, що були неправі, тобто згрішили. Бог завжди 
прощає нам, бо Він – «вірний і праведний». Він прощає гріхи, як і обіцяв 
усім, хто прийняв Христа за Спасителя.

Впавши у гріх, ми ображаємо Бога та засмучуємо Його Духа: «І не 
засмучуйте Святого Духа Божого, що Ним ви назнаменовані на день 
відкуплення» (Еф. 4, 30). Хоч Бог простив нам усі гріхи, але вони про-
довжують перешкоджати нашим стосункам із Богом. Підлітка, що за-
винив проти свого батька, не виганяють із дому. Богобоязливий батько 
прощає своїй дитині без жодних умов. Але водночас хороші взаємини 
між батьком і сином не можуть бути досягнуті без їх відновлення. Саме 
заради відродження близьких стосунків із Богом, який любить нас і вже 
пробачив нам, ми маємо розкаюватися у своїх гріхах.

Переклад та адаптація Наталії ПАВЛИШИН, «ДивенСвіт»
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