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Сьогодні
у  часописі

«Мета»:

Преосвященним Владикам, Всесвітлішим та Все-
чеснішим, Високопреподобним і Преподобним

отцям, ченцям та черницям, Достойним братам
та сестрам Львівської Митрополії УГКЦ,
мир у Господі та Боже благословення!

«Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель,
Він же – Христос Господь» (Лк 2,11). Ось якими радісними
словами повідомлення звернувся ангел до пастухів, яких
осіяла слава Господня. Хоч нам відомо, що Ісус народився
у людськомутілі уже більше як 2000 роківтому, однак,ми,
християни, з року в рік по усьому світі велично святкуємо
цю історичну подію з особливою любов’ю до нашого Спа-
сителя. Христос народився «нам», для нас, щоб викупити
людський рід із диявольського насильства і вчинити нас
своїми друзями, сестрами та братами. Він родився для
усіх нас разом і особисто для кожної людини, подібно, як
сонячне світло світить для усіх людей, так само воно
світить й для кожної людини зокрема. Господь прийняв
людське тіло, щоб уподібнитися до нас, відчувати холод
й голод, спрагу й спеку, переслідування, болі й терпіння.

Жив з людьми, посеред нас, щоб бути добрим прикладом
любові для свого люду, а вкінці віддав своє життя з любові
до нас.
Терпіння й невигоди обійняли Його відразу, стали дру-

зями Божого Немовляти з першого моменту уродин, бо
люди не прийняли Його у своїх мешканнях, а Він народився
уночі, в яслах посеред отар, які пасли пастухи. Не зна-
йшлося місця в людських оселях, а знайшлося місце під
відкритимБожим небом, демалийСпаситель простягнув
свої руки усім людям доброї волі, як знак, що Він прий-
шов для усіх, не обмежений якоюсь хатиною, палатою
чи опікою визначених людей. Небесне воїнство ангелів
раділо й дивувалося, звіщало й оспівувало славу Божу на
небесних висотах, бо їхній Творець уподібнився до людини,
прийнявши кволе людське тіло. Автор псалмів запитує:
«Господи, чим є людина,щоТи їй об’явився, і людський син,
що вшановуєш його?» (Пс 143,3). Будьмо вдячні Господу за
те, що він не відцурався людини за її великі прогрішення.
Не відкинув грішників, а зволив прийняти наше тіло, на-
родився людиною від Діви Марії, навчав людей, провадив
їх дорогою до Небесного Царства коштом пролиття
своєї дорогоцінної крові. Люди не полюбили Бога, а лише
втішалися його цілющими оздоровленнями, чудесним роз-
множенням хлібів для годуваннятисяч народу, вигнанням
бісів, воскресінням мертвих, а його самого розіп’яли на
хресті, понижуючи та глузуючи з нього. Це – наш Бог,
який не мстить людям, не гнівається на них, а прощає
й закликає до навернення до свого Небесного Отця.
Любімо народженого Спасителя та дякуймо Йому, що

Він виявляє велику любов до нас,мимо нашої невдячності
та великих образ, які ми чинимо нашим неупорядкованим
життям. Він простягає з любові до нас свої милосердні
руки, а ми накладаємо на них гріховні кайдани, бо народ
любить хліб та видовища, замість любити ближніх та
просити прощення у Господа наших провин.
Господи, народжений із Діви Марії, прости усім твоїм

людям провини вольні та невільні, знані й незнані, свідомі
та забуті, щоб усі удостоїлися досягнути прощення грі-
хів, освячення душ та вічної нагороди у небі. Ти прийшов
у світ, а люди не прийняли Тебе, не пізнали у Тобі Бога
та свого Спасителя. Ти виявляв любов до свого народу
та прощав усі провини, а люди віддячувалися Тобі грімким
«Розіпни!».
Пізнаваймо нашого любого Господа, його любов та

милосердя через щоденне читання Святого Письма, яке
нам пропонує наша Церква, в контексті програми про
«Живу парафію».
Хай свято Твого Господнього народження, Ісусе, спо-

нукає усіх людей доброї волі перепрошувати Тебе за свої
та інших провини, освячувати душі та здобувати вічне
Царство. Просимо Тебе, о милосердний Спасителю, на-
роджений від Діви, будь радістю усім хворим йтерплячим,
ув’язненим та подорожуючим, військовим та віддаленим
від своїх родин, простим й дозрілим, віруючим й невірним,
малим та дорослим, самітнім та опущеним, багатим
та убогим, також усіх спаси й помилуй по Твоїй великій
милості!
Достойні сестри і брати, усім Вам бажаю радісних

свят Різдва Христового, щасливого Нового року, миру в
душі, виконання волі Бога та доброго здоров’я на багато
років життя! Хай Немовля Ісус усіх благословляє своїми
щедрими духовними дарами, спокоєм духа, освяченнямта
великим старанням про спасіння й вічнещасливе життя!

Христос рождається! Славімо Його!
† Ігор, Митрополит Львівський

ХрЕщення чи хрИщення?

Довга дорога до священ-
ства. Інтерв’ю з дияконом

Тарасом Жеплинським

Різдвяне послання
Блаженнійшого Святослава

Утворення трибуналу
ЛьвівськоїМитрополії УГКЦ

НовийАпостольський нунцій
вже говорить українською

У РПЦ негативно ставляться
до Патріархату УГКЦ

УГКЦ: від Митрополій
до Патріархату

Інструкція щодо обмеження
почестей християнського

похорону

Правила «доброго тону»
парафіянина

Церква не повинна йти в
політику, бо тоді вона буде
змушена стати або на бік
Пилата, або на бік Варавви,

– Глава УГКЦ

Неймовірні результати
досліджень NASA ікони

Матері Божої Гваделупської

Що насправді
відбулося в Асижі

Жив з людьми посеред нас щоб бути добрим прикладом
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Дорогі у Христі!
Цими словами з канону Різдвяної Утрені хочу

привітати всіх вас зі світлим святом Різдва Хрис-
тового.Сьогодні Христова Церква закликає нас не
просто вкотре відзначати це свято, а й запрошує
прославляти, зустрічати Бога, який прийшов до нас
у людському тілі, та кріпитися присутністю цього
небесного Дитяти.

«Христос народжується – славте!» Це запро-
шення набирає для нас особливого значення,
коли приєднаємося до безпосередніх учасників
і свідків події цього дивного народження. Ті, хто
славить новонародженого Божого Сина, – це пере-
дусім небесні ангели. Це вони відкривають перед
пастирями, які стоять вночі на сторожі своїх отар,
чудесну новину про народження Сина Божого,
співаючи величну пісню: «Слава на висотах Бого-
ві, а на землі мир людям його вподобання» (Лк. 2, 
14). Чи не вперше ангельські сили стають поруч з
людьми і разом з ними творять один-єдиний народ,
небесний і земний хор. Ця вселенська прослава,
яка лунає єдинимбагатоголоссям неба і землі, наче
показує, що у таїнстві воплочення Сина Божого
небесна і божественна дійсність поєднується з
людиною, з її історією, минулим, сучасним і май-
бутнім. У цьому таїнственному поєднанні в особі
новонародженого Ісуса Христа, Бога і людини,
відбувається обмін дарами між ними: Творець
відкриває повноту свого вічного життя людині, а
життя людини вповні відкривається Богові, стає
простором Його присутності та діяння. Ось чому
славити новонародженого Спасителя – означає
насамперед відкрити Його присутність у нашому
житті. Сьогодні Бог дійсно є з нами, у сучасному
моменті історії нашого народу, того об’єднаного
Божого люду, який від ангелів вчиться, як гідно
предстояти перед Богом і Його величати.Прослав-
ляючи різдвяною колядоюнародженогоСпасителя,
ми разом з ангелами сповіщаємо прихід небесної
радості,що усуває земний смуток і розпач, даруючи
людині дар вічного життя із Богом.

«Христос із небес – зустрічайте!» Зустрічаючи
Сина Божого, який в людському тілі прийшов на
світ,ми визнаємо,що самБог захотів увійти в життя
кожного з нас, аби на себе взяти всі наші провини,
недуги, болі й негаразди, а нам дарувати своє вічне
блаженство та щастя. Момент, коли Спаситель
торкається кожного із нас зокрема та силою і діян-
ням Святого Духа вносить своє вічне життя у наше
людське життя, ми називаємо Святим Таїнством.
Таких Таїнств у Христовій Церкві є сім: Хрещення,
Миропомазання, Євхаристія, Покаяння, Священ-
ство, Подружжя та Єлеопомазання. Ці Таїнства є
плодами і наслідками народження Бога у людсько-
му тілі. Щоразу, колими приймаємо і беремо участь
у тому чи іншому Святому Таїнстві, нам дається
великий дар зустрічі з Христом-Господом, а ця зу-
стріч переображує наше життя, наповнюючи його
любов’ю Отця, благодаттю Сина і силою Святого
Духа. Таким чином Божа присутність через Святі
Таїнства робить нас учасниками Божого життя,
згідно зі словами св. Атанасія: «Бог став людиною,
щоб людина могла стати богом за благодаттю».Цю
благодать Христового Різдва особливо важливо
для нас відкрити і оцінити у цьому Новому 2012 
році, який наша Церква, у її підготовці до святку-

вань 1025-річчя Хрещення Русі-України, присвячує
Святим Таїнствам. Отож, зустріти новонародже-
ного Христа сьогодні можна передусім у Святих
Таїнствах, особливо в Євхаристії, яка є центром
і вершиною всього життя Церкви. Нашою живою
участю у Святих Таїнствах, зокрема Покаянні та
Євхаристії, ми найкраще зможемо підготуватися
та відсвяткувати цьогорічне Різдво Господа на-
шого Ісуса Христа. А впродовж цього Нового року
стараймося глибше збагнути і відкрити для себе
безцінний скарб Святих Таїнств у Христовій Церкві
та користати з них на наше освячення і спасіння.

«Христос на землі – бадьортеся!» У цю таїн-
ственну різдвяну ніч небесний ангел-благовісник
каже нам, як колись вівчарям: «Не бійтесь, бо я
звіщаю вам велику радість,що буде радістю всього
народу!» (Лк. 2, 10). Сьогодні ми, на жаль, мусимо
ствердити, що в наше українське суспільство по-
вертаються різні страхи минулого. Навіть після
двадцяти років будівництва Української держави
ми є чомусь надалі стривожені тим, чи справді
збережемо її незалежність, волю та українську
самобутність.Страхаємося некерованості світових
економічних криз і новітніх форм соціального та
національного поневолення. Тому ця ангельська
благовість – «Не бійтеся!» – має з особливою
силою промовити нині до наших сердець.

«Христос на землі – бадьортеся!» – співає сьо-
годні Христова Церква. Бадьорімося всі ми, бо
присутність на землі воплоченого Христа – нашого
Спаса – це для нас джерело невимовної сили й
надії в нашому земному житті з його змаганнями
та випробуваннями. Лише у Його народженні, у
Різдві незмінного і вічного Бога, народжується нове
й краще майбутнє, яке дає зміст і певність нашому
теперішньому. Хто сьогодні віднайшов свою надію
у маленькій Дитині – новонародженому Спасите-
леві, той вже знайшов допомогу і силу для свого
непростого, мінливого та непевного сьогодення.
Дорогі в Христі! У цей світлий і радісний день

славімо новонародженого Ісуса нашою прабать-
ківською колядою. Нехай вона сьогодні усуне з
наших сердець усякий страх і смуток. Зустрічай-
мо сьогодні Предвічного Бога відкритим серцем і
сповняймося Його небесною благодаттю, радістю
та миром.Нехай ця різдвяна радість підбадьорить
і скріпить нас у нашій щоденній праці та молитві,
дарує єдність і злагоду в наших громадах. Нехай
різдвяна зірка, що колись привела мудреців до
вертепу, де спочивавЦар віків, освітить нам дорогу
до нашого майбутнього в Христі-Ісусі.

Христос рождається! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві, при соборі Воскресіння Христового,
4/21 листопада, в день празника Введення в храм

Пресвятої Богородиці

Високопреосвященним і Преосвященним
Архиєпископам та Митрополитам,

боголюбивим єпископам, всечесному
духовенству, преподобному монашеству,
возлюбленим братам і сестрам, в Україні

та на поселеннях у світі сущим

Христос народжується – славте!
Христос із небес – зустрічайте!
Христос на землі – бадьортеся!

Канон Утрені Різдва Христового

ВЛАДИКА ІГОР ОСВЯТИВ ІКОНОСТАС ХРАМУ
БЛАГОВІЩЕННЯПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

25 грудня Високопреосвященний владика Ігор,
Архиєпископ і Митрополит Львівський, у співслу-
жінні Преосвященного владики Богдана (Дзюраха), 
адміністратора Патріаршої курії та секретаря Синоду
єпископів УГКЦ, освятив іконостас храму Благовіщен-
ня Пресвятої Богородиці (м. Львів, вул. Пасічна, 83).
Адміністратор храму о.Петро Рак розповів,що пра-

цювали над проектом та втілили його у життя митці
державного підприємства «Український реґіональний
спеціалізований науково-реставраційний інститут
«Укрзахідпроектреставрація» під керівництвом худож-
ника-реставратораОлега Рішняка та автора ідеї Андрія
Скрентовича.Всі роботи виконані в стилі українського
бароко. Іконостас виготовлено за копією відомого
Богородчанського іконостасу, який створив у XVII ст.
ієромонах Йов Кондзелевич.
Напередодні для парафіян храму відбулися реколек-

ції, під час яких присутні роздумували над Святою
Тайною Хрищення, адже 2012-й рік УГКЦ в Україні
відзначатиме, як Рік Святих Таїнств.Ці роздуми мають
приготувати вірних до святкування 1025-річчя Хри-
щення Русі-України.
Під час реколекційних наук в особливий спосіб про-

мовляла присутня у храмі іконаМатері Божої Неустан-
ної Помочі (Прострілена). У 1939 році до церковці на
Збоїсках увійшов радянський військовик та вистрелив
у неї, керований почуттям злоби.Куля пробила дошку,
але обличчя не пошкодила.Перед цією іконоюмолився
і просив вистояти у випробуваннях блаженний владика
Василь Величковський.

о. Павло ДРОЗДЯК,
прес-секретар Львівської архиєпархії

У СОБОРІ СВЯТОГОЮРА ВІДБУЛАСЬ ПОДЯЧНА
ЛІТУРҐІЯ ЗА ПРОЖИТИЙ РІК

Разом з владикою Венедиктом, єпископом-поміч-
ником Львівської Архиєпархії, на цьому урочистому
богослуженні спільно молились усі працівники Курії
Львівської Архиєпархії, священнослужителі і парафі-
яни архикатедрального собору святого Юра.
По завершенні спільної молитви владика Венедикт

привітав усіх з наступаючим Новим роком і побажав
усім у новому році Божого благословення,Божої ласки,
великої радості від життя, яке Господь нам подарував.
«Слідуймо за Господом і просімо в Нього сили й ви-
тривалості на цілий наступний рік» – таким закликом
закінчив архиєрей своє слово до присутніх на молитві.

Прес-служба Львівської Архиєпархії УГКЦ

ВІДНОВЛЕНО ЗРУЙНОВАНИЙШПИЛЬ ХРАМУ
1 грудня отці храму св. Климентія-папи (Львів, вул.

Генерала Чупринки, 70) освятили хрест та шпиль, які
згодом були встановлені на дзвіницю храму. Висота
шпилю – 9 метрів, висота хреста – 2,5 метра.
Варто пригадати, що сам храм львівська дирекція

«Укртелекому» використовувала як операційний зал
для розрахунків та полагодження справ з клієнтами,
а 29 вересня 2011 року депутати Львівської міської
ради прийняли рішення про передачу будівлі храму св.
Климента-папи із прилеглими до нього приміщеннями
у власність громади парохії.
Для прес-служби Львівської архиєпархії повідомив

о. Павло ЦВЬОК

ЄПИСКОП ДИМИТРІЙ (САЛАХАС) У ЛЬВІВСЬКІЙ
ДУХОВНІЙ СЕМІНАРІЇ СВЯТОГО ДУХА

1 грудня відбулася зустріч Преосвященного владики
Димитрія (Салахаса), Апостольського екзарха Греції
для католиків східних обрядів,  із настоятелями та
семінаристами Львівської духовної семінарії.
Преосвященний владика Димитрій завітав до Льво-

ва для участі в урочистостях з нагоди проголошення
Львівської митрополії, яке відбулося 29 листопада 2012 
року. У Греції він є екзархом також і для українських
греко-католиків, зокрема, й для української громади
в грецькій столиці Атенах. Цю парафію свого часу
заснував Блаженніший Святослав, який, до речі, є
колишнім студентом владики Димитрія – викладача у
багатьох Римських університетах.

ЛІДЕРУ СЕКТИ «ДОГНАЛІВЦІВ»
ЗАБОРОНИЛИ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ

Антоніну Догналу, громадянину Чеської Республі-
ки, очільникові псевдохристиянської секти, відомої в
Україні також під назвою «догналівці», відмовили у
продовженні візи на перебування в Україні.Цю інфор-
мацію з посиланням на неофіційні джерела повідомив
інтернет-портал «Католицький Оглядач».
Сам Антонін Догнал уже заявив, що не збирається

коритися цьому рішенню і, попри незаконність пере-
бування в Україні, продовжить свою деструктивну ді-
яльність.Підтвердженням його слів стало кількаденне
пікетування головного управління МВС України у
Львівській області, під час якого адепти і симпатики
очолюваного Догналом угрупування вимагали скасу-
вати рішення Управління ГІРФО ГУМВС України.
Як стверджують журналісти «Католицького Огля-

дача», заява Догнала та агресивні публічні акції його
прихильників дозволяють припустити, що не виклю-
чений тиск на посадовців, які прийняли таке рішення
щодо Догнала.
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Узв’язку з утвореннямЛьвівськоїМи-
трополії УГКЦ Високопреосвященний
Архиєпископ і Митрополит Львівський
владика Ігор своїм декретом від 9 
грудня 2011 року заснував трибунал
Львівської Митрополії УГКЦ.
З нагоди утворення Митрополичого

трибуналу в архикатедральному храмі
святогоЮрія у Львові було відслужено
урочисту Архиєрейську Божественну
Літурґію, яку очолив Високопреосвя-
щенний Архиєпископ і Митрополит
Львівський владика Ігор.Йому співслу-
жили судові вікарії усіх єпархій, які уві-
йшли до складуЛьвівськоїМитрополії.
По завершенні Літурґії владика Ігор

побажав новопризначеним суддям

Митрополичого трибуналу сумлінно та
бездоганно виконувати свої обов’язки
у своєму суддівському служінні.
Відповідно до канону 1064 § 1 

Кодексу Канонів Східних Церков,

новоутворений трибунал Львівської
Митрополії не є відмінним від трибу-
налу єпархії Митрополита (в даному
випадку – Львівської Архиєпархії).Від-
тепер цей трибунал стає апеляційним
трибуналом від вироків трибуналів
Стрийської, Сокальської та Самбір-
сько-Дрогобицької єпархій, що вхо-
дять до складу Львівської Митрополії.
Митрополичий трибунал Львівської
Митрополії розпочинає своюдіяльність
з 9 грудня 2011 року і знаходиться за
адресою: м. Львів, пл. Св. Юра 5, тел.
261-13-81. Документи від вірних при-
ймаються і видаються трибуналом з
10.00 год. до 13.00 год., крім церковних
і державних свят.

Утворення трибуналу Львівської Митрополії УГКЦ

20 грудня Високопреосвященний Архиєпископ і Ми-
трополит Львівський Ігор відвідав з пастирським візитом
Львівський обласний дитячий психоневрологічний дис-
пансер, що по вул. Драгоманова, 58 у Львові. Владика
відслужив Архиєрейську Божественну Літурґію для дітей

та працівників закладу у каплиці св. Миколая, яка була
посвячена минулого року у приміщенні диспансеру.  
Архиєреєві співслужили медичний капелан диспансеру
о. Дмитро Гриник, голова Комісії Львівської Архиєпархії
у справах охорони здоров’я о. Володимир Мощич та о.
Іван Ковалець.
Отець-капелан Дмитро, ділячися своїми враженнями

від служіння в диспансері, розповів, що завданням його,
як душпастиря – є допомогти віднайти віру і надію тим,
хто страждає на ту чи іншу недугу. Окрім душпастирської
опіки над пацієнтами закладу, отець Дмитро забезпечує
також духовні потреби працівників диспансеру.
У слові подяки Високопреосвященному Архиєпископові

та Митрополиту Львівському головний лікар диспансеру
Ореслава Хомик висловила почуття радості з приводу
того, що каплиця під час молитовних відправ є завжди
заповнена,що «Євангеліє мають можливість почути і пра-
цівники, і батьки хворих, але найважливіше – діти, заради
яких і була посвячена ця каплиця».

Віра ЦЕНГЛЕВИЧ

Владика Ігор відвідав дитячий
психоневрологічний диспансер

Нещодавно у Львові з нагоди 20-ої
річниці утворенняЗбройнихсилУкраїни
урочисто відкрили й освятили гарнізон-
ний храм святих Верховних Апостолів
Перта іПавла (вул.Театральна, 11). Чин
освячення храму звершив Високопре-
освященний Архиєпископ і Митрополит
Львівський Ігор у співслужінні Пре-
освященного владики Михаїла, єпарха
Сокальско-Жовківського, керівника
департаменту Патріаршої Курії у спра-
вах душпастирства силових структур
України, а також військових капеланів.
На урочистості з нагоди відкриття

храму прибули представники влади
містайобласті,ректорВійськовоїакаде-
міїсухопутнихвійськ ім. ПетраСагайдач-
ного генерал-лейтенантПавлоТкачук із
офіцерським складом та курсантами і
чисельна громада міста Львова.

Архиєпископ іМитрополитЛьвівський
скерував слова вдячності о. Степану
Сусу – голові Центру військового капе-
ланства Львівської архиєпархії УГКЦ,
який подбав про те,щоб військові отри-
мали цей храм для задоволення своїх
духовних потреб.
Від іменієпископатуРимо-Католицької

Церкви в Україні усіх присутніх привітав
головнийвійськовийкапелано.Григорій
Драус.
Длявійськовиххрам будевідчинений

завжди, а для усіх, хто бажає зустрітися
з Богом, кожного дня служитиметься
Божественна Літурґія.

о. Павло ДРОЗДЯК,
прес-секретар

Львівської архиєпархії УГКЦ

У Львові освятили гарнізонний храм
Верховних ап. Петра і Павла

4 грудня, в день храмового празника
парафії Введення в храм Пресвятої Бо-
городиці с.Малечковичі (Сокільницький
деканат) владика Венедикт, єпископ-по-
мічникЛьвівськоїАрхиєпархії,благосло-
вив новозбудований храм. В особливий
спосібновозбудованийхрамприкрасило
мозаїчнепаннозапрестольної ікони,яке
мистецьки виконав о.Євген Андрухів.
У своїй проповіді владика Венедикт,

зокрема, зазначив: «В кожному з нас
перебуває Господь і через кожного з нас
прагне проявитись Господь. Увійдімо в
цей храм, яким являється кожен із нас, і
пізнаймо,щоГосподь в нас очікує нашої
присутності,щобимизустрілисязНим».
По завершенні Літурґії архиєрей за-

читав грамотуМитрополитаЛьвівського
владики Ігоря, котрою «за ревне та від-
дане служіння Христовій Церкві нагоро-
джується адміністраторхрамуо.Василь
Мудьнагруднимхрестомзприкрасами», 

водночас отримавши право носити на-
бедреник. «Це є нагорода для всіх нас,
тутприсутніх. Цеєсвідченнятого, щоми
спромоглисяздійснитицевеличнеділо», 
– сказав у відповідь о.Василь.
Також настоятель храму подякував

усім, хто своїми молитвами, служінням,
працею та коштами спричинився до бу-
довицієї святині.Усвоючергу,архиєрей
подякував усім за присутність на цьому
торжестві, в особливіший спосіб усім
священнослужителям, які так чисельно
зібралися, щоб разом помолитися, та
хорові, який дав відчути красу і велич
Господню, і побажав усім парафіянам
с. Малечковичі завжди разом зустріча-
тися в цьому храмі з Богом на спільній
молитві.

Роман СОКОЛЕНКО,
прес-служба Львівської Архиєпархії

ВладикаВенедиктблагословивхрамвс.Малечковичі

ОФІЦІЙНО КОРОТКО

ЗІК: ОКСАНА БІЛОЗІР ПРИЧЕТНА
ДО СЕКТИ «ДОГНАЛІВЦІВ»

Журналістське розслідування програми «Люстрація»
львівського телеканалу ЗІК ТВ встановило незаперечну
причетністьОксани Білозір – народного депутатаУкраї-
ни, члена партії Християнсько-демократичний союз – до
секти «догналівців».Журналісти каналу продемонстру-
вали в ефірі документ, який засвідчує, що пані Оксана
цілком свідомо, проти волі проводу УГКЦ, зокрема,
тодішнього Глави УГКЦ Патріарха Любомира карди-
нала Гузара, сприяла отриманню Антоніном (Іллею)
Догналом українського громадянства. Оксана Білозір,
як свідчить документ, клопотала перед тодішнім в.о.
голови Служби безпеки України Валентином Наливай-
ченком про позитивне вирішення питання про надання
провідникові догналізму українського громадянства. На
щастя, за нашою інформацією, Догнал так і залишився
громадянином Чеської Республіки.

«Католицький оглядач»

В СОБОРІ СВ. ЮРА ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ
БЛАЖЕННІШОГО МИРОСЛАВА ІВАНА ЛЮБАЧІВ-

СЬКОГО
14 грудня в архикатедральному соборі св. Юра мо-

литвою вшанували пам’ять Блаженнішого Мирослава
Івана кардинала Любачівського в день 11-х роковин з
дня його відходу у вічність. Поминальну панахиду в
крипті собору відслужив настоятель храму митрофор-
ний протопресвітер Роман Кравчик.
По завершенні панахиди о. Роман подякував усім при-

сутнім за спільну молитву та добру пам’ять про цього
визначного архиєрея.

ПРОГОЛОШЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МИ-
ТРОПОЛІЇ УГКЦ

13 грудня, у день св. Андрія Первозванного, Предсто-
ятель Української Греко-Католицької Церкви Блаженні-
ший Святослав (Шевчук) проголосив в Івано-Франків-
ську утворення Івано-Франківської митрополії УГКЦ
і ввів на престол її першого Митрополита – владику
Володимира (Війтишина).
Митрополит отримав повноваження та обов’язки,

передбачені кан. 131-139 Кодексу канонів Східних
Церков. Він скликатиме Митрополичий синод, який
врегульовуватиме питання діяльності Церкви на певній
території, матиме право висвячувати, інтронізувати
єпископів своєї митрополії, дбатиме про ретельне до-
тримання віри, проводитиме канонічні візитації, якщо
вони занедбані в єпархіях, а також має створити Ми-
трополичий трибунал.

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ ПРОГОЛОСИВ ТЕР-
НОПІЛЬСЬКО-ЗБОРІВСЬКУ МИТРОПОЛІЮ

22 грудня в катедральному соборі Непорочного
Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя під час
Архиєрейської Літурґії ПредстоятельУкраїнської Греко-
Католицької Церкви БлаженнішийСвятослав (Шевчук)
проголосив створення Тернопільсько-Зборівської ми-
трополії УГКЦ.ПершимМитрополитомТернопільсько-
Зборівським став владика Василь (Семенюк), єпарх
Тернопільсько-Зборівський.
На урочисте проголошення митрополії прибуло 25 

архиєпископів, митрополитів та єпископів з України
і з-за кордону, у тому числі Апостольський нунцій в
Україні архиєпископ Томас Едвард Галліксон, та майже
дві сотні священиків.

БЛАГОСЛОВЕННЯ КАПЛИЦІ В ЛІЦЕЇ ІМЕНІ ГЕ-
РОЇВ КРУТ.

20 грудня владика Венедикт, єпископ-помічникЛьвів-
ської Архиєпархії, благословив каплицю уЛьвівському
державному ліцеї з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені Героїв Крут.
Разом з владикою у цей святковий для ліцеїстів день

молилися військовий капелан цього навчального за-
кладу о. Тарас Михальчук, голова Центру військового
капеланства о.СтепанСус, головаЦентру студентського
капеланства о. Богдан Грушевський, колишній капелан
ліцею о.Василь Тузяк, а також інші священнослужителі
та семінаристи, які допомагають військовим капеланам
у служінні в ліцеї.
Також на спільній молитві були присутні ліцеїсти з

усіх курсів ліцею, викладацький склад і керівництво на
чолі з директором цього навчального закладу полков-
ником Романом Саляком.

ІНТРОНІЗАЦІЯ САМБІРСЬКО-ДРОГОБИЦЬКОГО
ВЛАДИКИ ЯРОСЛАВА (ПРИРІЗА)

«Ця інтронізація завершує особливий рік в історії
нашої Церкви, який назавжди буде позначений уве-
денням на престоли різного рівня як в Україні, так і за
кордоном», – наголосив Блаженніший Святослав під
час інтронізації єпископа Самбірсько-Дрогобицького
владики Ярослава (Приріза), яка відбулась 24 грудня у
м. Дрогобич у катедральному храмі Пресвятої Трійці.
Блаженнішому Святославу під час Божественної

Літурґії співслужили владика Іван (Мартиняк),Митро-
полит Перемисько-Варшавський, владика Володимир
(Війтишин), Митрополит Івано-Франківський, владика
Василь (Семенюк), Митрополит Тернопільсько-Збо-
рівський, понад 20 єпископів УГКЦ, а також владика
МєчиславМокшицький,АрхиєпископЛьвівський РКЦ.
Загалом участь в урочистому богослужінні взяли понад
300 священнослужителів, представники монашества,
вірні з усіх теренів єпархії та представники державної
влади.
Як було повідомлено 27 жовтня 2011 року, Блаженні-

шийСвятославШевчук, Глава УГКЦ, за згодоюПостій-
ногоСинодуУГКЦ, прийняв зречення з душпастирсько-
го уряду, подане Преосвященним владикою Юліаном
(Вороновським), тогочасним єпархом Самбірсько-Дро-
гобицьким.ВладикаЮліян (Вороновський) був першим
єпископом єпархії впродовж 1994-2011 років.
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Християнська організація «Між-
народна Християнська Турбота»
(International Christian Concern) ски-
нула понад 10 тисяч Біблій на тери-
торію Північної Кореї за допомогою

теплових аеростатів. У кожен апарат
було завантажено близько тисячі при-
мірників Святого Письма.Пролетівши
певну відстань у повітряному просторі
Північної Кореї, аеростати вибухали,

пише «Fides». 
«Міжнародна Християнська Турбо-

та» займається підтримкою вірних, у
тому числі тих, які живуть на території
країн, де християнство є пересліду-
ваною реліґією. Північна Корея, як
відомо, є закритою для місіонерської
діяльності країною, відомою своєю
нетерпимістю до християн. Тут за по-
ширення Біблії можна потрапити до
в’язниці.Однак відомо,що у Північній
Кореї Біблія є цінним товаром на так
званому «чорному ринку». Солдати,
які конфісковують книги у християн,
самі ж потім організовують їх продаж.
За останніми оцінками, у Північній

Кореї християнство сповідують близь-
ко 400 тисяч осіб.

За матеріалами:
www.radiovaticana.org

Ó Ï³âí³÷íó Êîðåþ äîñòàâèëè Á³áë³¿ íà àåðîñòàòàõ

У США – БУМ ТЕМНОШКІРИХ КАТОЛИКІВ
Серед католиків США зростає кількість темношкірих

вірян – такими є результати дослідження, яке провів уні-
верситет Нотр-Даму.Темношкірі католики не лише ма-
ють значний вплив у єпархіях СполученихШтатів, але
й борються за громадські права і ведуть екуменічний
діалог із «темношкірими протестантськими церквами».
Відповідно до результатів дослідження, які наводить

видання «Vatican Insider», ті, хто навчався у католиць-
ких школах і одружились, є більш активними у житті
Церкви.
Темношкірі католики не лише становлять більшість

у Церкві США, але серед них помітне і стабільне
зростання кількості осіб,що беруть участь у недільних
Літургіях. Більше того, темношкірі католики чіткіше
сприймають церковні структури, ніж світлошкірі. 78% 
афро-американських католиків зазначають,що парафі-
яльні священики «добре» або «дуже добре» задовольня-
ють їхні духовні потреби (серед світлошкірих – 67%).

За матеріалами «Католицького Оглядача»

Європейська органі-
зація з ядерних дослі-
джень оголосила, що
подвійнийексперимент,
проведений під керів-
ництвом двох фізиків-
італійців,призвівдови-
явлення сліду «бозона
Хіґґса» – елементарної
частинки,яка,відповід-
но до гіпотези, знахо-
дитьсяватомномуядрі
всіх елементів. Якщо
ці результати підтвер-
дяться, то вони будуть
мати надзвичайну цін-
ність для довершення
теорії матерії.
Новину прокоменту-

вав астрономВатикан-
ської обсерваторії о.
Ґабріеле Джонті.

– В теорії елемен-
тарних частинок існує
модель, яка назива-
ється «стандарт», – 
вона описує всі відомі
в природі взаємодії.Ця
модель включає елек-
тромагнітне і слабке
зв’язування. Модель
була передбачена те-
оретично вже давно й
отримала Нобелівську
премію в 1978 році.
Однак частки цієї елек-
трослабкої взаємодії
були відкриті тільки в
1984році КарлоРуббіа
з Організації з ядерних
досліджень.Амасацих
часток визначається
так званим «бозоном
Хіґґса». Частинки, які

бозон наділяє масою,
були виявлені, а проте
сам «бозон Хіґґса» ви-
явлений не був. Були
проведенічисленніекс-
периментизвиявлення
цієї частки – аж до сьо-
годнішнього дня.

– Як це відкриття
може змінити бачення
світу?

–Простобудещераз

підтверджена електро-
слабка модель. Поки
щенемаєжоднихознак
появи нової фізики.

– Газети повідомля-
ютьпроцевідкриттяпід
заголовком «знайдений
слідчастинкиБога».Чи
це не занадто?

–Так.Одна з причин,
через яку її називають
«часткою Бога», по-

лягає в тому, що її не-
можливобуловиявити.
З 1984 року минуло
чимало часу. Численні
студенти писали свої
дипломні роботи в Ор-
ганізації з ядерних до-
сліджень,бажаючипри-
святити їх цій частинці,
однак не знайшли її.
Таким чином, відкриті
намитеоретичнімоделі
поки не підтверджені, і
я не розумію, чому го-
ворять про «науку, яка
може зрозуміти все»: 
адже навіть ті теорії,
які у нас є і з якими всі
начебто згодні, ще не
були перевірені!

Радіо Ватикан

×è çì³íèòü êàðòèíó ñâ³òó âèÿâëåííÿ «áîçîíà Õ³´´ñà»?

НА ПРИКАРПАТТІ РЕСТАВРУВАЛИ
ІКОНУ ХVII СТОЛІТТЯ

Івано-Франківський обласний художній музей пре-
зентував відреставровану ікону ХVII століття «Бого-
родиця Одіґитрія». Як повідомили в дирекції музею,
спочатку вважалося, що ікона написана в 1872 році,
але після реставрації виявилось, що вона походить з
ХVII століття.
Ікону на реставрацію привезли з села Залукви Га-

лицького району. Її вік було встановлено за допомогою
рентґенівського апарата у Львові.

УНІАН

ЗБЕЗЧЕЩЕНО МОНАСТИР
СВ. ІВАНА ПРЕДТЕЧІ НА ЙОРДАНІ

Аґентство церковних новин amen.gr повідомило, що
12 грудня 13 євреїв-екстремістів проникли до право-
славного монастиря св. Івана Предтечі на Йордані, біля
місця Хрищення Спасителя, і збезчестили обитель.
Були знищені ікони та хрести, спалені національні
прапори Греції, які традиційно вивішуються в грецьких
монастирях.Відомо,що серед ікон монастиря св. Івана
Предтечі було багато ікон, написаних в кінці XIX – по-
чатку XX століття.

13 грудня на місце злочину прибули Єрусалимський
патріарх Феофіл, Капітоліадський митрополит Ісихий
та консул Греції в Ізраїлі. Зараз вандали вже схоплені
і допитуються.

Седмица.ru

КОНҐРЕСМЕНИ США ЗАКЛИКАЮТЬ ОБАМУ
ЗАХИСТИТИ ХРИСТИЯН ІРАКУ

37 членів палати представників Конґресу США під-
писали звернення до президента США Барака Обами,
закликаючи його порушити питання про захист прав
християн на території Іраку при його зустрічі з ірак-
ським прем’єр-міністром Нурі Аль-Малікі. Про це
повідомляє арабський християнський портал Ankawa.
Виступаючи від імені колег, республіканець Френк

Вольф сказав, що «іракський уряд повинен знати, що
захист та існування християнських громад буде одним
із ключових моментів, які визначатимуть подальші
стосунки двох держав».
Конґресмени також нагадали президентові, що за

результатами розслідування було зафіксовано: біль-
шість актів насильства в Іраку спрямовані саме проти
християнського населення, у жодному з випадків не
було проведено належного розслідування, винні не по-
несли покарання.Депутати просять Обаму, аби під час
бесід з іракським чиновником він вимагав запевнень,
що найближчим часомжиття іракських християн стане
безпечним.
Конґресмени закликають іракське керівництво забез-

печити всі права і свободи для християн Іраку, спадко-
ємців древньої традиції, і забезпечити це на вищому
державному рівні.
Зараз в Іраку проживають християни двох древніх

християнських традицій – Ассирії (халдейської) і
сирійської. Вірні належать до Сирійської Православ-
ної Церкви (Орієнтальної), Сирійської Католицької
Церкви, Халдейської Католицької Церкви та Церкви
Ассирії Сходу.

РІСУ

кількома рядками . . . МАНДРУЮЧИ ІНТЕРНЕТОМ

Папа Венедикт XVI присвоїв німець-
кій благодійній організації «Kirche in 
Not» («Церкві в потребі») статус Пап-
ського фонду. Відтепер її головною
штаб-квартирою стане Ватикан, хоча
головний офіс «Kirche in Not», як і ра-
ніше, перебуватиме в місті Кеніґштайн
(Німеччина).
Президентом наново заснованого

фонду Папа призначив префекта
Конґреґації у справах духовенства
кардинала Мауро Пьяченцо. Прези-
дент, у свою чергу, зробив свої призна-
чення. Зокрема, головою правління
фонду став Йоханнес Хеереман фон
Цуідтвік, який протягом останніх 30 
років очолював німецьке відділення
Мальтійського ордену. Церковним

асистентом організації призначено
отця Мартіна Барту, що належить до
священицького братства «Справа
Ісуса Первосвященика».
У посланні, яким засновується

новий фонд, Папа Венедикт XVI на-
гадав, що «Kirche in Not» надає допо-
могу нужденним церковним громадам
і вірним ось уже впродовж декількох
десятків років.Організацію після Дру-
гої світової війни заснував священик
Веренфрід ван Страатен з благосло-
вення Папи Пія XII. Спочатку її метою
було надання допомоги німецьким
переселенцям. Тоді ж було висунуто і
гасло: через благодійність – до прими-
рення!Нині ця міжнародна організація
користується підтримкою 600 000 до-

бровольців і спонсорів.Вонафінансує
5000 проектів у 140 державах у всіх
куточках землі, має свої відділення у
17 країнах, а за минулий рік спромо-
глася зібрати пожертвування на суму
85 мільйонів євро.

За матеріалами: sibcatholic.ru

«Kirche in Not» òåïåð º ïàïñüêèì ôîíäîì

Цьогорічна передріздвяна
зустріч, на яку традиційно
збираються священики і мо-
нахині Католицької Церкви
обох обрядів, стала осо-
бливою.Вперше вона відбу-
валась за участі новоприз-
наченого Апостольського
нунція Томаса Ґалліксона та
архиєпископа Петра Маль-
чука.
Владика Петро предста-

вивнунціюримо-католицьке
духовенство та монахинь, а

греко-католицький єпископ
Йосиф Мілян представив
присутніх в нунціатурі свя-
щеників, монахів і монахинь
УГКЦ.
Зустріч стала особливою

також тому, що Апостоль-
ський нунцій вперше звер-
нувся до всіх присутніх
українською мовою, за-
уваживши: «Декілька днів
тому на підготовчій зустрічі
сестра Ольга подивилася
на мене і запитала: «Чи ми

маємо зробити цього року
щось нове?» Я відповів:
«Не знаю. Це ж я новий у
цьому році!»

–Від імені СвятішогоОтця
і від мене особисто, незва-
жаючи на мій брак досвіду
і поки що короткий термін
перебування тут, складаю
побажання радісних свят
Різдва Господнього і дякую
усім, які передо мною ви-
ступали, а через вас – усім
тим, які трудяться для того,

щоб нести Христа у цей
світ без точок опори, – ска-
зав нунцій. – Бажаю вам
також доброго року, у надії,
що будемо щораз більше і
краще пізнавати один одно-
го і що зустрінемося разом
на нашій наступній зустрічі.
Нехай Бог благословить
вас.
Зустріч завершилася свят-

ковою трапезою.
За матеріалами

Католицького медіа-центру

Íîâèé Àïîñòîëüñüêèé íóíö³é âæå ãîâîðèòü óêðà¿íñüêîþ

На фото: Кардинал Мауро Пьяченцо
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Нещодавно у нью-йоркському ви-
ставковому залі «Discovery Times 
Square» відкрилася експозиція, на якій
представленоуривок староєврейського
сувою, що добре зберігся, з Десятьма
заповідями, даними Мойсеєві. Як по-
відомляється на сайті виставки, вона
триватиме до 2 січня 2012 року.
Згаданий сувій є найдавнішою зі збе-

режених до наших днів копією Десяти
заповідей. Як зазначається в анотації
до експозиції, шматок перґаменту
дивомуцілів і потребуєособливих умов
зберігання. Йогознайшлизнайшли 1952 

року в 4-ій печері Хірбет-Кумрана, що
біля Мертвого моря.Сувій відноситься
так званих «сувоїв Мертвого моря»,
які виявили в печерах на території, що
належала британському мандатові в
Палестині (зараз – територія Ізраїлю)
в період з 1947 по 1956 рік. Датовані
вони 250 рокомдонашоїери – 68 роком
нашої ери. За словами вчених, руко-
писи (усього близько 900 сувоїв) були
створені якоюсь юдейською сектою,

члени якої відділилися від основної
течії юдаїзму і жили в пустелі, поки їх
не знищили римляни.
Як зазначає газета «Гаарец», експо-

зиція єнайбільшимзібраннямартефак-
тів біблійної епохи, що виставляється
за межами Ізраїлю. Після закінчення
виставки уНью-Йоркудавньоєврейські
сувої повернуться до Ізраїлю.

За матеріалами: lenta.ru

Ó Íüþ-Éîðêó âèñòàâèëè Êóìðàíñüêèé ðóêîïèñ

25 % МЕШКАНЦІВ БРЮССЕЛЯ
СПОВІДУЮТЬ ІСЛАМ

Сьогодні мусульмани складають чверть населення
столиці Бельґії. Такі результати нового дослідження,
проведеного Католицьким університетом Лівена – ав-
торитетного франкомовного університету Бельґії. У
реальних цифрах кількість мусульман,щопроживають
у Брюсселі (тут зосереджена половина всіх віруючих),
сягнула 300.000 чоловік. А це означає, що Брюссель
став на сьогодні найбільш мусульманським містом
Європи.
Упрактичному аспекті іслам «мобілізує» в Брюсселі

більше людей, ніж Римо-КатолицькаЦерква, політичні
партії і навіть профспілки, говориться в дослідженні,
оприлюдненому наприкінці листопада. Його автор
соціолог Феліче Дассетто передбачає, що в 2030 
році мусульмани стануть у Брюсселі більшістю. За
його словами, іслам у Брюсселі стає все помітнішим:
з’являється більшемечетей,мінаретів, покритихжінок
і мусульманських організацій.
Більшість мусульман у Брюсселі є вихідцями з Ма-

рокко (70%) і Туреччини (20%), решта 10% – з Албанії,
Єгипту,Пакистану та Північної Африки.Вони почали
прибувати до Бельґії в 1960-х роках як заробітчани.
Хоч програма з пошуку зарубіжної робочої сили була
скасованаще в 1974 році, багато міґрантів тут залиши-
лися і перевезли сюди свої сім’ї.
В цілому ж у Бельґії визнавці ісламу складають

близько 6% від загальної кількості населення, і це
один із найвищих показників у Європі.Мусульманська
община продовжує зростати завдяки високим темпам
народжуваності. Як і в інших європейських країнах,
вік мусульманського населення Бельґії дуже молодий:
майже 35 відсотків марокканців та турків є молодшими
від 18 років, тоді як бельґійці такого віку складають
усього 18%.

mignews

НІМЕЧЧИНА ІСЛАМІЗУЄТЬСЯ
У державних школах Німеччини іслам стає

обов’язковим предметом. Зараз його запроваджують
у федеральних землях Північний Рейн – Вестфалія і
Нижня Саксонія.
Так, ландтаґ землі Північний Рейн – Вестфалія

ухвалив законопроект, згідно з яким, вивчення ісламу
стає обов’язковим предметом, таким же як «німецька
мова» або «математика». Викладання основ ісламу
стартуватиме вшколах в наступному навчальному році
і відбуватиметься під наглядом адміністрації. У шко-
лах Північного Рейну – Вестфалії навчається близько
320 тисяч учнів-мусульман. Новий предмет прийде
на зміну пілотного проекту «Ісламських досліджень».
У загальноосвітніх школах Нижньої Саксонії пла-

нується ввести викладання ісламу в 2014 році. В
майбутньому до цього проекту приєднаються й інші
федеральні землі Німеччини.
Серед німецьких політиків були як прибічники, так

і противники цього нововведення. Категорично проти
виступав міністр внутрішніх справ Гас-Пітер Фрідріх
(ХСС) та члени Християнського демократичного со-
юзу.
За оцінкамиміністерства освіти, в найближчі декіль-

ка років для навчання 700 тисяч дітей з мусульманських
сімей уНімеччині буде потрібно близько 2 тисяч викла-
дачів. Нині їх уже готують в німецьких вузах. Курси з
ісламської теології введені або з’являться найближчим
часом в університетахТюбінґена,Мюнстера,Оснабрю-
ка, Ерланґена-Нюрнберґа, Штуттгарта, Франкфурта
та інших. Їх випускники зможуть також працювати
імамами в німецьких мечетях.

www.newsru.com

Про це в інтерв`ю «УНІАН-Релігії» повідомив голо-
ва Відділу зовнішніх церковних зв`язків Російської
Православної Церкви митрополит Волоколамський
Іларіон (Алфєєв).

«Відомо, що не тільки Московський Патріархат, а й
іншіПомісніПравославніЦеркви негативно ставляться
до самої можливості визнання УГКЦ Патріархатом.
Таке визнання стало б непрямимпідтвердженням заяви
архиєпископа Святослава (Шевчука) про те, що Укра-
їнська Греко-Католицька Церква є єдиною законною
спадкоємицею давньої Київської митрополії », - сказав
митрополит Іларіон.
При цьому голова Відділу зовнішніх церковних

зв`язків РПЦ зазначив, що перетворення греко-като-
лицьких єпархій в митрополії є, перш за все, внутріш-
ньою справою Української Греко-Католицької Церкви

РІСУ

МАНДРУЮЧИ ІНТЕРНЕТОМ Под і ї  в е р е с н я

Öåðêâà íå ïîâèííà éòè â ïîë³òèêó, áî òîä³ âîíà áóäå çìóøåíà
ñòàòè àáî íà á³ê Ïèëàòà, àáî íà á³ê Âàðàââè, – Ãëàâà ÓÃÊÖ

Глава Української Греко-Като-
лицької Церкви СвятославШевчук
заявив в Одесі, що представники
духовенства не повинні йти в
політику – це суперечить суті їх
сану. Під час прес-конференції 9 
грудня Блаженніший зазначив, що
«коли Церква піддасться спокусі
перетворитися в якусь політичну
силу, – а цьому є наочні приклади,
– вона буде змушена стати або на
бік Пилата, або на бік Варавви.
Нагадаю вам, що один із них був
представником окупаційної іноземної
влади, а другий озвучував націоналіс-
тичні ідеї з приводу незалежності єв-
рейського народу. Якщо Церква буде

вірна своїй природній місії, то вона
завжди буде на боці народу і Христа,
а не на боці протиборчих політичних
сил. Ми завжди дотримуємося по-
зиції невтручання в політичні справи.

Церква повинна бути матір’ю
для всіх – і для правих, і для
лівих, і для центристів. Ми на-
магаємося виховувати свідомих
громадян, які самі повинні бути
відповідальні. Наші люди до
сих пір живуть вірою в казку про
доброго царя, який за них усе
вирішить. Це явний анахронізм
для демократичного суспіль-
ства – у демократичній країні
кожен громадянин повинен сам
відчувати відповідальність за

свою державу, – а Церква їх такими
виховує, ні в якому разі не беручи на
себе політичні функції».
За матеріалами УНІАН-Реліґії

Півзахисник донецького футболь-
ного клубу «Шахтар» Фернандіньо
заявив, що може прийняти сан і стати
священиком, повідомляє офіційний
сайт гірників. «Коли я був ще дуже
юний, але вже став професійним
футболістом, що заробляє великі
гроші, то робив дуже багато дурниць,
які ледь не завершилися для мене
катастрофою. Мені вдалося зупи-
нитися буквально на краю прірви, з
якої я б, можливо, вже ніколи не ви-
брався. Задумавшись над собою,
над сенсом життя, я зміг змінити себе
завдяки Богові. Прийшовши до Бога,
я став абсолютно іншим. У цьому
мені допомогла Церква», – заявив
Фернандіньо прес-службі клубу. «Я

можу представити себе в такій якості,
навітьще будучифутболістом! А якщо
говорити серйозно, то думка про те,
аби прийняти сан і стати пастором, у
мене справді виникала. В принципі, я
готовий до цього. Але ніхто не знає,
щобуде вмайбутньому.ЯждавБогові
обіцянку триматися обраної дороги»,
– додав гравець.
Уродженець бразильського муні-

ципалітету Лондріна перебрався до
Донецька в 2005 році у віці 20 років.
За п’ять з половиною сезонів у складі
«помаранчево-чорних» хавбек чотири
рази перемагав у чемпіонаті України,
виграв Кубок УЄФА і доходив до 1/4 
фіналуЛіги чемпіонів.НарахункуФер-
нандіньо – 5 матчів за збірну Бразилії.

Бразилець – не перший гравець
«Шахтаря», що вибрав реліґійну до-
рогу: у 2010 році священиком став
екс-півзахисник гірників і молодіжної
збірної СРСР Анатолій Раденко.

Ãðàâåöü «Øàõòàðÿ» Ôåðíàíä³íüî õî÷å ñòàòè ïàñòîðîì

Ладан – знайомий
багатьом з дитин-
ства запах – відразу
збуджує спогади про
храм. Перед тим, як
потрапити до кадила
священика, він долає
довгудорогу,якапочи-
нається найчастіше в
одній із африканських
країн – Ефіопії. Але
дані екологів говорять
про наступаючу ката-

строфу – як екологіч-
ну, так і економічну,
культурну. Дерева,
що зрощують ладан,
невпинно вимирають.
Щороку північна час-
тина Ефіопії, де росте
найбільша кількість
цих культурних рос-
лин, втрачає 7 % до-
рослих дерев. Нові
саджанці boswellia 

papyrifera не вижива-
ють.Причина проста і
полягає в зміні клімату
– змінився звичайний
режим дощових та
посушливих років, і
рослини не можуть
відновитися після по-
сухи. Моделювання
показує, що вже в
наступні п’ятнадцять
років виробництво ла-
дану впаде вдвічі.
Обсяги виробни-

цтваладану на плане-
ті точно не вивчалися,
але воно, найімовірні-
ше, не перевищує 600 
тонн. Близько поло-
вини викуповує Китай
для виробництва пре-
паратів народної ме-
дицини.Близько сотні

тонн перепадає
парфумерним
та косметичним
компаніям: гір-
кий запах лада-
ну не замінити
нічим. Ще сотня
тонн дістаєть-
ся Католицькій
і Православній
Церквам.
Варто, правда, за-

уважити, що Ефіопія
– не єдине місце, де
зростає ладан: його
дикі чагарники є також
у Сомалі. Щоправда,
їхній стан невідомий,
але малоймовірно,
аби вони почували
себе краще, ніж вЕфі-
опії. Ще одне місце
виробництва ладану

– Йємен, проте і там
зафіксовано загибель
дерев. В історичній
перспективі учені від-
значають постійне
скорочення ареалу
зростання цієї дивної
рослини, смолу якої
тримудреці подарува-
ли Дитяткові-Христу.

globalist.org.ua
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У РПЦ НЕГАТИВНО СТАВЛЯТЬСЯ
ДО ПАТРІАРХАТУ УГКЦ



6 АКТУАЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ

Рішення Синоду УГКЦ про
створення трьох нових митропо-
лій – Львівської, Івано-Франків-
ської та Тернопільсько-Зборів-
ської – одразу ж було сприйняте
як черговий крок однієї з Церков
київської традиції на шляху до
створення нею власного патріар-
хату. Зрештою, й сама УГКЦ не
приховує такого наміру. Більше
того, всіляко наголошується, що
намір про утворення нових ми-
трополій благословив Святіший
Отець, а, отже,можна припусти-
ти, що незабаром Апостольська
Столиця підтримає прохання
українських греко-католиків про
надання їхній Церкві патріаршої
гідності, до якої вони змагають
не один десяток років.
Було б перебільшенням ствер-

джувати, що утворення нових
митрополій УГКЦ викликало за-
хоплення у представників укра-
їнських православних Церков.
Можу припустити, що скоріше
навпаки.
На тлі проблем, що існують у

вітчизняному православ’ї, зокре-
ма, тих,що пов’язані із його роз-
колом, рішення УГКЦ виглядає
як докір братам-православним
за їх неспроможність дійти хоч
якоїсь згоди, не кажучи вже про
поступ, а саме – створення єди-
ної помісної Церкви.
І хоча предстоятелі УПЦ МП,

УПК КП та УАПЦ утримуються
від офіційних коментарів щодо
патріарших планів УГКЦ, однак
уже сьогодні «закидається» у
суспільство і ЗМІ думка, що в
разі отримання УГКЦ статусу
патріаршої Церкви, цей статус
буде «неповноцінним», оскільки
й надалі передбачатиме залеж-
ність греко-католиків від Папи
Римського. Інша справа – патрі-
архат дляПравославної Церкви,

який свідчить про її повну неза-
лежність і самостійність.
Не вникаючи у питання ві-

ровчення, що безпосередньо
пов’язані з розумінням статусу
патріархату католиками і пра-
вославними, відзначу кілька
важливих, на мою думку, аспек-
тів, що стосуються перспектив
розвитку традиційних хрис-
тиянських Церков в Україні у
світлі можливого набуття УГКЦ
патріаршої гідності.
Передусім слід наголосити,

що, незважаючи на Декрети ІІ
Ватиканського собору та Кодек-
су канонів Східних Церков, які
передбачають для Церков схід-

ного обряду статус патріархату,
УГКЦ тривалий час цього стату-
су добитися не може. У цьому
плані повчальною і характерною
є постать Йосифа Сліпого, який,
спираючись на згадані доку-
менти, погодився стати першим
Патріархом УГКЦ, за що одра-
зу ж потрапив у немилість до
Апостольської Столиці. З цього
часу Ватикан, з одного боку, за-
вжди визнавав законне право
українських греко-католиків на
власний патріархат, а з другого
– не робив жодних практичних
дій для того,щоби це право було
реалізоване.

Підтримка нинішнім Папою
Римським Венедиктом XVI рі-
шення про створення трьох
нових митрополій, без сумніву,
є першим реальним кроком Ва-
тикану у напрямі надання УГКЦ
патріаршого статусу. Можна не
сумніватися у тому, що цей крок
зроблено лише тому, що роль і
значення УГКЦ в Україні і світі
за останній час суттєво зросли.
А, отже, не рахуватися з цим
Ватикан уже не може.
Тепер про сам статус. На сьо-

годні за УГКЦ визнано статус
Верховного Архиєпископства.
Це означає, що Церкву очолює
Верховний Архиєпископ. Він, як
і Патріарх, обирається Синодом
єпископів, але в обов’язковому
порядку цей вибір має затвер-
дити Папа Римський. Тільки
після цього може відбутися його
інтронізація. У разі ж надання
УГКЦ патріархату глава Церкви
обиратиметься Синодом єпис-
копів, після чого відбувається
його інтронізація, і вже опісля
Патріарх звертається до Папи
Римського за сопричастям (цер-
ковним спілкуванням).
Як бачимо, отримавши патрі-

архат, УГКЦ не дистанціюється
від Риму як легітимного духо-
вного центру, але отримає мож-
ливість абсолютної автономії у
вирішенні практично усіх питань
життя Церкви. А це те, чого не
мають, але намагаються здобути
Православні Церкви в Україні.
Очевидно,щоможливе набут-

тя УГКЦ патріархату остаточно
не вирішує питання утворення в
Україні єдиної помісної Церкви.
Однак і не перешкоджає такій
перспективі.Більше того, робить
її більш зримою, адже один із
суб’єктів переговорного про-
цесу – УГКЦ – набуває більшої

самостійності у вирішенні доле-
носного питання для українських
християн.
Важливо підкреслити, що ни-

нішній предстоятель УГКЦ Бла-
женніший Святослав створення
нових митрополій пов’язує із
структуроюЦеркви, яка існувала
за часів Київської Русі. Таким
чином він підтверджує готовність
на ділі реалізувати ідею віднов-
лення єдиної Київської Церкви,
про що заявляв колишній лідер
Церкви кардинал Любомир
Гузар.
Як тут не згадати, що до-

вший час УГКЦ була розмінною
монетою в руках лідерів двох
важливих реліґійних осередків
– Москви і Риму. Зокрема, для
Москви УГКЦбула «незручною», 
а то й ворожою, оскільки діяла
на землях, які Московський па-
тріархат чомусь вважає своїми
(«канонічними»). Для Риму ж
УГКЦ ставала «тягарем» у пере-
говорах з тим же Московським
патріархатом, який домагався
від Ватикану припинення «екс-
пансії католиків» на Схід.
Переконаний, що з отриман-

ням патріархату УГКЦ стане
об’єктом, а не суб’єктом у цер-
ковно-реліґійному житті, зо-
крема, його європейському і
світовому вимірах.
У будь-якому випадку довга

«патріарша» історія УГКЦ за-
свідчує одну неспростовну істи-
ну: ніхто українцям як подарунок
не піднесе патріархату. За нього
вони мають змагатися, і при
цьому сподіватися виключно на
власні сили.

Богдан ЧЕРВАК,
«Українське слово»

УГКЦ: від Митрополій до Патріархату

Національна аґенція з
нових технологій, енер-
гетики та сталого еконо-
мічного розвитку (ENEA) 
опублікувала звіт після
п’ятирічного дослідження
забарвлення тканини Ту-
ринської плащаниці. Вчені
намагалися дослідити,
яким чином зображення
було нанесене на тканину,
а також внаслідок яких фі-
зичних та хімічних проце-
сів утворився такий колір.
П’ятеро італійських нау-

ковців (Ді Лаззаро, Мурра,
Сантоні, Нікелатті та Бал-
даккіні) чітко спростували
поширену у світових ЗМІ
гіпотезу про те, що Ту-
ринська плащаниця є ви-
твором середньовічного
майстра-фальсифікатора.
Зокрема, у звіті сказано:
«Двостороннє зображення
людини, яку бичували і
розіп’яли, ледь видно на
лляній тканині Туринської
плащаниці, і воно має ба-
гато фізичних та хімічних
характеристик, які є на-
стільки особливими, що
навіть в сучасних лабора-
торіях неможливо було б
відтворити його унікальне
забарвлення. Саме ця не-
спроможність відтворити
(і таким чином сфальси-
фікувати) зображення на
Плащаниці відкидає усяку
можливість припустити,
яким чином виник образ».
Сучасна наука досі не

може пояснити, як сфор-
мувалося зображення
тіла на Плащаниці.  Як

часткове оправдання ,
вчені скаржаться на те,
що немає можливості про-
вести безпосереднє пряме
вимірювання тканиниПла-
щаниці. Востаннє такий
експериментальний ана-
ліз на місці проводила у
1978 році група із 31-го
науковця. Тоді вони за-
стосовували усе можливе
тогочасне обладнання, і в
результаті десятків вимі-
рювань дійшли висновку,
що зображення тіла не
було ані намальоване, ані
надруковане, ані отрима-
не внаслідок нагрівання.
Нещодавнє досліджен-
ня окремих фрагментів
плащаниці показало, що
товщина зафарбованого
шару є надзвичайно тон-
кою – близько 200 нм (200 
х 10-9 м), що відповідає
товщині первинної клітин-
ної стінки одного волокна
тканини.
Інша важлива інформа-

ція, отримана внаслідок
досліджень, це те,що кров
– людська; під плямами
крові немає зображення;
градієнт кольору містить
тривимірну інформацію
про тіло; зафарбовані
волокна (зображення) є
більш крихкими від не-
зафарбованих волокон;
зафарбовування поверхні
волокон зображення відбу-
лося внаслідок невідомого
процесу, що спричинив
оксидацію, дегідратацію
та сполучення у струк-
турі целюлози тканини.

Іншими словами – колір є
результатом прискореного
процесу старіння тканини.
Слід зазначити, що до

сьогодні нікому ще не вда-
лося відтворити зображен-
ня на тканині з такими ж
характеристиками.
Науковці ENEA зазна-

чають,що існує два припу-
щення, яким чином ткани-
на була розміщена навко-
ло тіла: зверху і знизу (не
у повному контакті з цілим
тілом), або прикладена до
тіла і зв’язана, щоб бути у
максимальному контакті з
майже усім тілом.

«Перше припущення
підтверджується тим, що
існує співвідношення між
насиченістю (градієнтом)
зображення та відстанню
між тілом і тканиною. Біль-
ше того, на зображенні
присутні ті частини тіла,
які не контактували з тка-
ниною, як, наприклад, над
і під руками та навколо

носа. Друге припущення є
менш ймовірним, оскільки
бракує типових геометрич-
них деформацій внаслідок
контакту тривимірного тіла
та двовимірної тканини.
Що більше, відсутнє зо-
браження стегон тіла.
Тому робимо висновок,що
зображення не утворилося
внаслідок контакту тіла з
тканиною», – зазначають
науковці.
Саме це спостереження

«разом із крайньою по-
верховістю забарвлення
та відсутністю пігментів»
відкидає можливість того,
що це зображення могло
бути отримане внаслідок
хімічного контактного ме-
тоду, як у сучасній лабо-
раторії, так і, тим більше,
гіпотетичним середньо-
вічним майстром. «Під
плямами крові немає зо-
браження, і це означає,
що краплі крові потекли
до того, як виникло зо-

браження. Таким чином,
приходимо до висновку,
що зображення сформува-
лось після того, як у ткани-
ну загорнули тіло. Більше
того, усі плями крові мають
чітко визначені краї, тому
можемо припускати, що
тіло з тканини не вийма-
ли. Біля отворів немає
слідів гниття, які зазви-
чай з’являються через 40 
годин після смерті. Саме
тому зображення не є
результатом газів, що ви-
паровуються внаслідок
гниття, а тіло не лежало у
тканині більше двох днів».
Науковці ENEA розгля-

дали також припущення,
що зображення могло ви-
никнути завдяки певній
формі електромагнітної
енергії (вона могла викли-
кати таку насиченість ко-
льору, градієнт, зображен-
ня тіла, що не було в кон-
такті з тканиною, а також
відсутність пігменту на
тканині). Такі спроби від-
творити зображення вже
здійснювались, однак мі-
кроскопічний аналіз довів,
що в такому випадку шар
забарвлення виходить
набагато товстішим, ніж
на Туринській плащаниці.
У звіті вчених зазначено:
«Слід зазначити, що для
того, аби враз замалю-
вати поверхню тканини,
розмір якої відповідатиме
середньому зросту лю-
дини, необхідно загаль-
ну потужність вакуумної
ультрафіолетової радіації

(ВУФ) обсягом 2000 МВт/
см2. Для площі 17.000 
см2 необхідна потужність
34 мільярди ват. В сьогод-
нішніх умовах неможливо
відтворити усе зображен-
ня Туринської плащаниці,
використовуючи лише екс-
имерний лазер, оскільки
таку потужність не може
видати жодне сучасне
ВУФ джерело світла (най-
потужніші пристрої, наявні
на нашому ринку, видають
потужність лише кілька
мільярдів ват)».
Проте зображення Пла-

щаниці «мають певні риси,
які мище не в змозі відтво-
рити; наприклад, градієнт
зображення, викликаний  
різною концентрацієюжов-
тих волокон,що чергують-
ся з незафарбованими
волокнами», – додають
вчені.
На завершення науковці

попереджають: «Ми ще
не дійшли до остаточно-
го висновку. Ми наразі
складаємо фрагменти за-
хоплюючої та складної
головоломки».
Отож, загадка зображен-

ня Туринської плащаниці
залишається «викликом
для розуму», як говорив
Папа Іван Павло ІІ.

«Католицький Оглядач»
за матеріалами

«Vatican Insider»

Науковці підтверджують справжність Туринської плащаниці
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Одним із арґументів, якимиопе-
рують провідники сектиДогнала,
звинувачуючи блаженного Івана
Павла ІІ у віровідступництві, є
видумка про те,що,мовляв,Папа
Іван Павло ІІ під час зустрічей в
італійськомумісті Асижітворив
спільну молитву з представника-
ми інших реліґій. Щоб наші чи-
тачі могли краще орієнтуватися
у цьому переплетінні арґументів
і зрозуміти брехливість позиції
сектантів,подаємо цейматеріал.
Частина з радикально нала-

штованих некатолицьких хрис-
тиян висуває Католицькій Церкві
й Папі Івану Павлу ІІ особисто
звинувачення у синкретизмі,
оправдовуючи це звинувачення
міжреліґійними зустрічами в
Асижі. Основне твердження цих
звинувачень – це начебто спіль-
на молитва представників різних
реліґій, разом у якій взяли участь
і католики на чолі з блаженної
пам’яті Папою Іваном Павлом ІІ.
Чи насправді при цих зустрічах
була спільна молитва?
Якщо звернемося до хроніки

того часу, то мусимо виразно
сказати, що жодної спільної
молитви представників різних
реліґій разом не було. Твер-
дження про спільну молитву, яка
начебто мала місце в Асижі, ще
раз додатково спростував карди-
нал Вальтер Каспер, заявивши,
що спільна зустріч увінчана
спільною заявою про потребу
миру і свободи віровизнання,
підписана представниками сві-
тових реліґій, зробила би багато
добра, наголосивши при цьому,
щопредставники світових реліґій
не моляться разом.
Отож, спільної молитви пред-

ставників різних реліґій не було.
Не було і не могло бути. Адже
для представників різних реліґій
така молитва є безсенсовою

і недозволеною. Наприклад,
мусульманин ніколи не зміг би
молитися разом з християнином,
оскільки для мусульман христи-
янська доктрина про Пресвяту
Трійцю є жахливою єрессю,
через яку мусульмани вважа-
ють християн вже наперед за-
судженими (Коран 4, 159). Тому
молитва з християнами є для
мусульман просто недопусти-
мою формою богохульства, за
яке можна отримати і смертну
кару. З іншого боку, для юдаїстів
спільна молитва з людьми, які не
дотримуються законів обрядової
чистоти так, як їх приписує Тора,
є абсолютно неможливою річчю.
Тому не може навіть бути мови
про спільну молитву принаймні
представників трьох найбільших
монотеїстичних реліґій.
Твердження про начебто спіль-

ну молитву представників різних
реліґій розраховано, в першу
чергу, на дискредитацію Като-
лицької Церкви в очах непо-
інформованих людей і не має
під собою практично жодного
підґрунтя.
Також у промовах Папи Івана

Павла ІІ під час Асижських зу-
стрічей чи де-інде немаєжодного
натяку на будь-яку рівність інших
реліґій з християнством.
Ті, хто твердить про синкре-

тизм цих зустрічей чи синкретизм
в Івана Павла ІІ, мали би при-
вести конкретні цитати чи вчинки
цього. Таких цитат чи вчинків,
очевидно,що немає.Щобільше,
власне ІванПавло ІІ у своїх енци-
кліці «Redemptoris missio» вказує
на те, що омани інших реліґій
представляють собою серйозну
перепону для спасіння представ-
ників нехристиянських реліґій
(RM 55). Більше того, власне
з підтвердженням Папи Івана
Павла ІІ Конґреґація у справах

віри за підписом кардинала Йо-
зефа Ратцінґера 6 серпня 2000 
року проголосила декларацію
«Dominus Iesus» , яка наробила
стільки шуму власне у лібераль-
них колах.
Насправді ж декларація

«Dominus Iesus» не внесла ні-
чого нового в науку Католицької
Церкви, а лише пригадала ка-
толикам науку ІІ Ватиканського
Собору. Доречно згадати, що
більш як дві третини цитат у
цьому документі наведено влас-
не з документів ІІ Ватиканського
Собору. Необхідно згадати, що
нечистоплотні менеджери з
євангелія, критикуючи і ІІ Вати-
канський Собор, і Католицьку
Церкву за буцімто зраду Єванге-
лії Христової, часто покликають-
ся на декларацію цього Собору
«Nostra aetate», приписуючи їй
начебто синкретичний характер.
Але, по-перше, ця декларація не
вносить якусь нову науку в науку
Церкви Христової, а лише розви-
ває науку св. Юстина Філософа
і Мученика, одного з перших
апологетів християнства, про
«насінинки Лоґосу», які розкида-
ні по цілому всесвіті і доступні по-
ганам.По-друге, тлумачення цієї
декларації може бути прийнят-
ним і автентичним лише у світлі
«важчих» документів, як, напри-
клад, догматична конституція
цього ж таки ІІ Ватиканського Со-
бору «Lumen gentium», яка чітко
каже стосовно інших реліґій, що
вони є наслідком диявольського
зваблення і заміни Божої істини
неправдою (LG16). Тобто деякі
молитви і деякі обряди інших
реліґій можуть розглядатися,
як приготування до євангелії,
оскільки вони можуть являти
собою певний виховний серед-
ник, яким людське серце може
приготовлятися, щоб відкритися

на Божу дію. Їм не сміємо припи-
сувати божественне походження
чи будь-яку спасенну дієвість…
Окрім цього, не сміємо не зверта-
ти увагу на тойфакт,що оскільки
обряди інших реліґій відкриті на
забобони, й інші омани, вони
є перепоною до спасіння… І
хоча представники інших реліґій
можуть прийняти божественну
благодать, але також є істиною
те, що, об’єктивно кажучи, вони
знаходяться у стані тяжкої не-
достачі...» (DI 21 -22). А про
рівність реліґій, про яку говорить-
ся, декларація каже наступне:
«Рівність, як передумова діалогу,
відноситься лишедодостоїнства
особи, а не до доктринального
змісту, а тим більше – не до
Ісуса, в Якому сам Бог стався
людиною, – в порівнянні до за-
сновників інших реліґій» (DI 22). 
Отож, як бачимо, тут немає на-
віть слідів синкретизму.
Тому, виходячи з цього, мусимо

констатувати, що католицьке ві-
ровчення не допускає спільної
молитви з представниками інших
реліґій.
Папа Венедикт ХVІ бажає про-

довжити традицію зустрічей в

Асижі.Він, як близький співробіт-
ник блаженної пам’яті Папи Івана
Павла ІІ, який добре був обізна-
ний із задумами та планами, а
також способом мислення свого
попередника, сприймає ці зустрі-
чі як спільну спробу боротьби за
мир, а не як спробу поєднати усі
реліґії.Про це свідчить і офіційна
заява держсекретаря Ватикану
Його Високопреосвященства
кардинала Тарчізіо Бертоне.
Отже, вміжреліґійних зустрічах

в Асижі не йдеться про проголо-
шення якоїсь міфічної єдності
усіх реліґій, ані про синкретизм.
Це є зібрання представників
світових реліґій заради чисто
світської цілі – боротьби за мир.
Але також і пошук взаємної
толеранції, яка би забезпечила
толерантність з боку інших сто-
совно християнських меншин,
які проживають у місцевостях,
де більшість становлять визна-
вці інших реліґій. Приписування
Асижським зустрічам синкретич-
ного, апостатичного характеру
є нічим іншим, як злобною, не-
правдивою пропагандою.

о. Орест-Дмитро
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

14 грудня представники ініціа-
тивної групи «Першого грудня»
оприлюднили декларацію на
знак солідарності з думками,
викладеними у Зверненні тра-
диційних Церков (УПЦ, УПЦ КП,
УГКЦ) до українського народу
щодо суспільної ситуації в Украї-
ні, повідомляє прес-служба УКУ.

«Приклад єдності показали
нам Церкви, – коментує один
із учасників ініціативної групи,
проректор УКУ, правозахис-
ник Мирослав Маринович. – 
У цьому ми бачимо модель
об’єднання реґіонів України
довкола моральних цінностей.

А присутність і участь Бла-
женнішого Любомира у нашій
ініціативній групі є гарантією,
що жодним нашим голосом не
скористаються маніпулятивні
політики у своїх інтересах і що
цей голос матиме громадське,
публічне звучання, а не полі-
тичне».
До ініціативної групи «Першо-

го грудня», створеної у 20-ту
річницю референдуму за неза-
лежність, долучилися В’ячеслав
Брюховецький, Богдан Гаври-
лишин, Володимир Горбулін,
Семен Глузман, кардинал Любо-
мир Гузар, Іван Дзюба, Мирос-

лав Маринович, Мирослав По-
пович, Євген Сверстюк, Вадим
Скуратівський, ІгорЮхновський.
Автори декларації вважа-

ють, що сьогодні відродження
потребують усі пласти укра-
їнського суспільства. Громад-
ські діячі закликають українців
об’єднуватися навколо семи
принципів, серед яких – свобода
та людська гідність, верховен-
ство права та справедливий суд,
взаємна відповідальність влади
й суспільства тощо.
Домогтися встановлення

нових «правил гри» в державі
можна тільки через послідовну
громадську взаємодію та сус-
пільний консенсус, – вважає
ініціативна група. Щоб забез-
печити і те, і те, в суспільстві
слід «відновити чесну, фахову
та продуктивну розмову щодо
життєво важливих проблем,
вивільнивши творчу ініціативу
людей; гарантувати в цій дис-
кусії право голосу усіх сегментів
суспільного життя, незалежно
від реґіональних, ідеологічних
чи будь-яких інших відміннос-
тей; сформувати критичну масу
громадян, які здатні жити у
свободі та правді, бути відпо-
відальними за свої вчинки й
утверджувати моральну полі-
тику та спільне благо», – зазна-

чено у декларації.
Мирослав Маринович вва-

жає, що саме моральні виклики
об’єднують Україну, адже «люди
страждають від неефективності
влади у Луганську та у Львові,
у Києві і Сімферополі. І тому
об’єднання людей у переко-
нанні, що витягти суспільство
можна через лікування люд-
ського духу, – це фактично наша
мета», – підсумував проректор
УКУ.
Також автори деклара -

ції закликають усіх громадян
об’єднатися навколо відпові-

дальності за майбутнє України.
«Ми започатковуємо Національ-
ний круглий стіл, який має стати
новим суспільним інститутом
висловлення суверенної волі
громадянського суспільства.
Запрошуємо усіх людей доброї
волі долучитися до підготовки
та проведення цього заходу,
організовуючи такі форуми на
місцевому рівні та обговорюючи
найнагальніші національні пріо-
ритети сьогодення», – ідеться у
документі.

CREDO

лав Маринович Мирослав По-
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8 І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього”. (Буття 2-18)Клуб знайомств

ЧОЛОВІКИ:

32)  група «Н»: ВОЛОДИМИР. Українець, греко-
католик, 14.02.1951 р.н.; ріст – 175 см.;. вага – 90 кг.;
очі – зелені; волосся – посивіле; (7) – задовільний;
(8) – не маю; (10) – відповідальний, добрий, чесний;
захоплення, інтереси: – різноманітні, в т.ч. історія,
переклад, комп’ютер, музика, авто; (11) – львів’янка
до 55-и років, добра, господиня; (12) – так; (13) – 
створення сім’ї; професія: – інженер; (15) – матер. та
житлово незалежний; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(067)-416-92-34.

33)  група «Н»: ОЛЕГ. Українець, греко-католик,
29.09.1973 р.н.; ріст – 171 см.;. вага – 68 кг.; очі – го-
лубі; волосся – русе; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) 
– порядність, чесність, акуратність, відповідальність;
захоплення, інтереси: – здоровий спосіб життя, заняття
спортом, читання; (11) – доброзичлива, чуйна, врів-
новажена; (12) – так; (13) – створення сім’ї; професія:
– товарознавець; (15) – матер. незалежний, проживаю
з мамою комфортно; (16) – м. Львів; контакт. тел.: +3-
(067)-672-46-26.

34) група «Б»: МИРОН. Українець, греко-католик,
25.12.1965 р.н.; ріст – 174 см.;. вага – 78 кг.; очі – го-
лубі; волосся – темне з сивиною; (7) – добрий; (8) – не
маю; захоплення, інтереси: – різноманітні; (11) – хо-
роша дівчина до 35-и років; (12) – так; (13) – 2,5 роки;
(14) – отримав церковне уневажнення подружжя; мета
знайомства: – дружні стосунки, створення сім’ї; про-
фесія: – інженер-будівельник; (17) – матер. та житлово
незалежний; (18) – Львівська обл.; контакт. тел.: +3-
(063)-174-27-50.

35)  група «Н»: ВОЛОДИМИР. Українець, греко-ка-
толик, 09.11.1971 р.н.; ріст – 172 см.; вага – 68 кг.; очі – 
зелені; волосся – шатен; (7) – задовільний; (8) – не маю;
(10) – вірний, простий, доброзичливий; захоплення,
інтереси: – різноманітні; (11) – добра і чесна дівчина;
(12) – так; (13) – створення сім’ї; професія: – спеці-
ально-технічна; (15) – матер. та житлово незалежний;
(16) – м. Львів; контакт. тел.: +3-(068)-502-95-09. 

36) група «Н»:МИКОЛА.Українець, греко-католик,
20.12.1975 р.н.; ріст – 177 см.; вага – 72 кг.; очі – сірі;
волосся – темне; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – до-
брий, щирий, працьовитий; захоплення, інтереси: – 
подорожі, музика, психологія; (11) – добра, чесна, без
ш/з, не схильна до повноти; (12) – так; (13) – створення
сім’ї; професія: – робота в будівельній галузі; (15) 
– матер. незалежний, житлово – частково; (16) – на-
родився: – м. Львів; проживаю: – м. Дубляни; контакт.
тел.: +3-(096)-369-56-87.

37) група «Н»: ОЛЕКСАНДР. Українець, греко-ка-
толик, 20.04.1959 р.н.; ріст – 185 см.;. вага – 89 кг.; очі
– карі; волосся – брюнет; (7) – добрий; (8) – не маю;
(10) – щирий, доброзичливий, уважний, відвертий, ак-
тивний; захоплення, інтереси: – наука, спорт, активний
та здоровий спосіб життя; (11) – вродлива, здорова,
щира, природна брюнетка до 30 р., ріст не менше 165 
см., можливо: розлучена, ЦУП (церк. уневаж. подр.),
із здоров. дитиною; (12) – так; (13) – створення сім’ї;
професія: – лікар; (15) – матер. та житлово незалежний;
(16) – м. Львів; контакт. тел.: +3-(067)-906-76-55. 

39) група «Н»: ІГОР. Українець, греко-католик,
07.11.1959 р.н.; ріст – 183 см.;. вага – 93 кг.; очі – карі;
волосся – чорне; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – на-
стирливість в досягненні мети; захоплення, інтереси:
– краєзнавство, історія, нумізматика; (11) – взаємна
симпатія; (12) – так; (13) – створення сім’ї; професія:
– лікар; (15) – матер. та житлово незалежний; (16) – 
Львівська обл.; контакт. тел.: 0-(259)-3-33-38. 

40) група «Б»: ФРАНИК. Українець, християнин,
04.02.1941 р.н.; ріст – 171 см.;. вага – 67 кг.; очі – (-); 
волосся – (-); (7) – середній; (8) – знайдіть; (10) – 
працьовитий, рухливий, люблю спорт; захоплення,
інтереси: – збудував хату, займаюсь репетиторством по
математиці і фізиці; (11) – вік 61-66 р., вага < 80 кг., ріст
< 170 см.; (12) – (-); (13) – 14 місяців; (14) – вдівець;
мета знайомства: – створення сім’ї; (15) – 2 незалежні
доньки, 4 внуки, всі живуть окремо; професія: – інже-
нер-радист, пенсіонер; (17) – матер. та житлово неза-
лежний, проживаю сам; (18) – Львівська обл.,Винники;
контакт. тел.: +3-(067)-852-80-58.

41)  група «Н»: ВОЛОДИМИР. Українець, греко-ка-
толик, 31.05.1984 р.н.; ріст – 175 см.; вага – 68 кг.; очі
– сірі; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – врівноважений,
цілеспрямований; захоплення, інтереси: – мистецтво,
подорожі; (11) – відверта, повага до чоловіка; (12) – 
так; (13) – створення сім’ї; професія: – зварювальник;
(15) – матер. та житлово незалежний; (16) – м. Львів;
контакт. тел.: +3-(097)-504-81-45. 

43) група «Б»: МИХАЙЛО. Українець, греко-ка-
толик, 19.04.1959 р.н.; ріст – 170 см.;. вага – 85 кг.;
очі – карі; волосся – русяве; (7) – задовільний; (8) – не
маю; (10) – спокійний, врівноважений, освічений; за-
хоплення, інтереси: – різні; (11) – врівноважена, осві-
чена, добра; (12) – так; (13) – 15 років; (14) – отримав
церковне уневажнення подружжя; (15) – сину 18 років;
професія: – інженер; (17) – матер. та житлово незалеж-
ний; (18) – народився: – Львівська обл.; проживаю: – м.
Львів; контакт. тел.: +3-(097)-496-27-77. 

ЖІНКИ:

60) група «Б»: ОКСАНА. Українка,
греко-католичка, 14.09.1971 р.н.; ріст – 
165 см.; вага – 55 кг.; волосся – русяве;
(7) – задовільний; (8) – не маю; (10) – від-
повідальна, вірна, весела, дружелюбна;
захоплення, інтереси: – подорожі, му-
зика; (11) – врівноважений, надійний;
(12) – так; (13) – 13 років; (14) – вдова;
(15) – сину 15 років, здоровий; профе-
сія: – швея; (17) – матер. і житлово не-
залежна; мета знайомства: – створення
сім’ї; (18) – народилася: – Львівська
обл.; проживаю: – м.Львів; контакт. тел.:
+3-(097)-212-82-80.

61) група «Н»: ОЛЕКСАНДРА. Укра-
їнка, греко-католичка, 31.08.1970 р.н.; 
ріст – 165 см.; вага – 60 кг.; очі – зелені;
волосся – русяве; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – врівноважена, добра, з по-
чуттям гумору; захоплення, інтереси:
– різносторонні; (11) – чесний, добрий,
надійний, без ш/з і судимостей; (12) – 
так; (13) – створення сім’ї; професія: – 
тимчасово безробітна; (15) – проживаю
з батьком; (16) – Львівська обл.; контакт.
тел.: +3-(063)-230-86-12.

62) група «Н»:ЯРОСЛАВА.Українка,
християнка, 20.09.1960 р.н.; ріст – 167 
см.; вага – 67 кг.; очі – карі; волосся – 
чорне; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – 
добра, доброзичлива; захоплення, інтер-
еси: – люблю куховарити, подорожувати,
читати; (11) – добрий, забезпечений
житлом та матеріально, львів’янин; (12) 
– так; (13) – створення сім’ї; професія: – 
працюю; (15) – матеріально забезпечена;
(16) – м. Львів; контакт. тел.: +3-(098)-
395-58-48.

63) група «Н»: ОКСАНА. Українка,
греко-католичка, 05.03.1967 р.н.; ріст
– 176 см.; вага – 65 кг.; очі – зелені;
волосся – темно-русяве; (7) – добрий;
(8) – не маю; (10) – врівноважена, ро-
мантична, відповідальна; захоплення,
інтереси: – подорожі, активний відпо-
чинок, рукоділля; (11) – інтелігентний,
рішучий, товариський, відповідальний;
(12) – так; (13) – товариські стосунки,
створення сім’ї; професія: – службовець;
(15) – проживаю з батьком, матеріально
незалежна; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(067)-453-27-09.

64)  група «Н»: ІРИНА. Українка, гре-
ко-католичка, 17.11.1958 р.н.; ріст – 162 
см.; вага – 70 кг.; очі – зелені; волосся – 
шатенка; (7) – задовільний; (8) – не маю;
(10) – спокійна; захоплення, інтереси:
– різноманітні; (11) – серйозний, пра-
цьовитий, не обтяжений проблемами;
(12) – так; (13) – створення сім’ї; про-
фесія: – повар; (15) – матер. і житлово
незалежна; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(098)-570-56-22.

65) група «Н»: ГАЛИНА. Українка,
православна, 20.03.1973 р.н.; ріст – 160 
см.; вага – 50 кг.; очі – карі; волосся – ка-
штанове; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) 
– чуйна, товариська, весела; захоплення,

інтереси: – духовне життя, природа,
подорожі; (11) – чесність, побожність,
доброта; (12) – так; (13) – створення
сім’ї; професія: – робота у сфері обслу-
говування; (15) – матеріально незалежна,
проживаю з батьками; (16) – Рівненська
обл.; контакт. тел.: +3-(098)-922-39-05.

66) група «Н»: ОЛЬГА. Українка, гре-
ко-католичка, 10.06.1988 р.н.; ріст – 174 
см.; вага – 70 кг.; очі – голубі; волосся
– темно-русе; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – відповідальна, працелюбна,
весела; захоплення, інтереси: – різно-
сторонні; (11) – надійний, працьовитий,
не обтяжений проблемами; (12) – так;
(13) – тов. стосунки, створення сім’ї;
професія: – бібліотекар; (15) – проживаю
з батьками; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(097)-437-59-45.

67) група «Б»: ЯРИНА. Українка, гре-
ко-католичка, 29.05.1969 р.н.; ріст – 176 
см.; вага – 85 кг.; очі – карі; волосся – ша-
тенка; (7) – добрий; (8) – інколи паління;
(10) – енергійність, відповідальність,
чесність, доброта; захоплення, інтер-
еси: – краєзнавство, подорожі, фото/
відеозйомка, рукоділля; (11) – добрий,
порядний, чесний, самодостатній; (12) 
– так; (13) – 7 років; (14) – ЦУП (церк.
уневаж. подр.); (15) – дітей не маю, але
планую; професія: – лікар; (17) – матер.
і житлово незалежна; мета знайомства: – 
створення сім’ї; (18) – м. Львів; контакт.
тел.: +3-(095)-603-21-04.

68) група «Н»: ОЛЬГА. Українка,
греко-католичка, 14.01.1958 р.н.; ріст
– 175 см.; вага – 68 кг.; очі – карі; во-
лосся – чорне; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – врівноважена, надійна, по-
рядна; захоплення, інтереси: – вишивка,
картини, театр, фітотерапія, природа,
квіти, замки; (11) – лікар, інтелігентний,
господар, життєрадісний, розумний;
(12) – так; (13) – створення сім’ї; про-
фесія: – провідний економіст; (15) – ма-
тер. і житлово незалежна, маю власний
будинок; (16) – народилася: – Львівська
обл.; проживаю: – м.Львів; контакт. тел.:
+3-(067)-672-23-69.

69) група «Н»: ГАЛИНА. Українка,
греко-католичка, 11.06.1977 р.н.; ріст
– 165 см.; вага – 55 кг.; очі – голубі;
волосся – русяве; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – працьовита, доброзичлива,
відповідальна, врівноважена; захоплен-
ня, інтереси: – спорт, музика, подорожі;
(11) – приємної зовнішності, до 38 р., без
ш/з та судимостей, працьовитий, бажано
з вищ. освітою; (12) – так; (13) – створен-
ня сім’ї; професія: – вчитель англ. мови;
(15) – матер. і житлово незалежна; (16) 
– м. Львів; контакт. тел.: +3-(067)-717-
50-02 або: +3-(093)-845-32-33.

70) група «Б»: СВІТЛАНА. Українка,
православного обряду, 06.09.1966 р.н.; 
ріст – 156 см.; вага – 50 кг.; очі – карі;
волосся – русяве; (7) – задовільний;
(8) – не маю; (10) – добра, романтична,
надійна, акуратна, працелюбна, чуйна;
захоплення, інтереси: – музика, театр,

читання, подорожі; (11) – працьовитий,
надійний, щоби не пив і не курив; (12) 
– так; (13) – 16 років; (14) – вдова; (15) 
– сину 21 рік, здоров’я задовільне, пра-
цює продавцем; професія: – вихователь
д/у, приватна діяльність; (17) – матері-
ально незалежна, проживаю з сином і
мамою; мета знайомства: – створення
сім’ї; (18) – Буський р-н, м. Буськ; кон-
такт. тел.: +3-(097)-223-43-40.

73) група «Н»: ГАЛИНА. Українка,
греко-католичка, 08.05.1980 р.н.; ріст – 
170 см.; вага – 65 кг.; очі – сіро-зелені;
волосся – русяве; (7) – добрий; (8) – не
маю; (10) – спокійна, романтична; за-
хоплення, інтереси: – подорожі,музика,
читання книг; (11) – відповідальний,
чесний, добрий; (12) – так; (13) – ство-
рення сім’ї; професія: – соціальний
працівник; (15) – матер. незалежна,
проживаю з батьками; (16) – м. Львів;
контакт. тел.: +3-(097)-626-56-34.

74) група «Н»: ОКСАНА. Україн-
ка, греко-католичка, 23.07.1982 р.н.; 
ріст – 153 см.; вага – 70 кг.; очі – карі;
волосся – коричневе; (7) – задовільний;
(8) – не маю; (10) – працьовитість; за-
хоплення, інтереси: – спілкування з
людьми; (11) – без шкідливих звичок,
добрий; (12) – так; (13) – створення
сім’ї; професія: – бухгалтер, менеджер
з реклами; (15) – матер. і житлово не-
залежна; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(098)-235-57-92.

75) група «Н»: ЛЮБА. Українка,
греко-католичка, 12.08.1971 р.н.; ріст – 
168 см.; вага – 80 кг.; очі – карі; волосся
– русяве; (7) – здорова, незначна вада
в ході; (8) – не маю; (10) – спокійна,
відповідальна; захоплення, інтереси:
– вишивання; (11) – бажання створити
сім’ю та мати дітей; (12) – так; (13) – 
створення сім’ї; професія: – медичний
працівник; (15) – матер. і житлово не-
залежна; (16) – м. Львів; контакт. тел.: 
+3-(067)-680-65-05.

76) група «Н»: НАТАЛЯ. Українка,
православна, 02.07.1976 р.н.; ріст – 160 
см.; вага – 57 кг.; очі – зелені; волосся – 
русяве; (7) – задовільний; (8) – не маю;
(10) – спокійна, добра, товариська; за-
хоплення, інтереси: – подорожі, мови,
читання книг, релігія; (11) – добрий,
чесний, порядний, без ш/з; (12) – так;
(13) – створення сім’ї; професія: – вчи-
тель; (15) – матер. незалежна, прожи-
ваю з родиною; (16) – м.Львів; контакт.
тел.: +3-(093)-718-27-98.

77) група «Н»: ОЛЬГА. Українка,
православна, 02.01.1979 р.н.; ріст – 157 
см.; вага – 50 кг.; очі – карі; волосся – 
каштанове; (7) – добрий; (8) – не маю;
захоплення, інтереси: – різноманітні;
(11) – добрий, серйозний; (12) – так;
(13) – створення сім’ї; професія: – ме-
неджер; (15) – проживаю з батьками;
(16) – м. Львів; контакт. тел.: +3-(093)-
701-71-78.

1) Всіх читачів газети «Мета», яких
зацікавила діяльність християнського
Клубу знайомств «Наша дружна родина»
і які бажають, особисто для себе, більш
детальніше ознайомитися із концепцією
діяльності КЗНДР при газеті «Мета», з
особливостями роботи даного Клубу, з
побажаннями і рекомендаціями координа-
тора КЗНДР по співпраці з дописувачами
– запрошую звертатися до координатора
християнського Клубу знайомств КЗНДР
при газеті «Мета»ОлександраРОМАНЮ-
КА за тел.: 8-(032)-226-43-97 (пн., ср., пт.
– з 15.00 до 19.00; або у:   вт., чт. – з 11.00 
до 15.00); 

2) З червня 2008 року публікація всіх
оголошень в рубрику «БАЖАЮТЬ ПО-
ЗНАЙОМИТИСЯ» платна. В конверт на
адресуКлубу знайомствКЗНДРпри газеті
«Мета» потрібно вложити: а) заповнену
анкету; б) копію чеку про сплату коштів.
Номер рахунку: «Кредобанк», МФО

- 325365; код отримувача - 2195527115; 
р/р - 2620901949932; Галімурка І.П.;Сума
платежу: 15 гривень; Призначення плате-
жу: поповнення рахунку.
При відсутності чеку про сплату коштів

анкети не будуть опубліковані.
3) Послуга по ознайомленню з анкет-

ними даними всіх членів КЗНДР, які

розміщені в попередніх номерах газети
«Мета» в рубриці «БАЖАЮТЬ ПОЗНА-
ЙОМИТИСЯ» – надається тільки для
членів КЗНДР!
Листи в християнськийКлуб знайомств

КЗНДР надсилайте на адресу редакції
газети «Мета»:

Клуб знайомств, координатору,
редакція газети «Мета»,

площа св. Юра, 5, м. Львів
Україна, 79000 

Координатор КЗНДР
Олександр РОМАНЮК.

До уваги дописувачів!
1) Всім запрошеним на індивідуальну

зустріч із координаторомКЗНДРпотрібно
мати з собою: а) паспорт; б) відповідний
документ, який засвідчує причину само-
тності даної особи. Пункт (б) стосується:
а) розлучених осіб з церковним уневаж-
ненням їх попереднього подружжя; б)
вдівців та вдів;

2) Координатор КЗНДР не проводить
листування з дописувачами. Консультації
по всім запитанням, які виникають у до-
писувачів, координаторКЗНДРпроводить
за вказаним вище телефоном та графіком
роботи;

3) До друку в газету не допускаються

оголошення від тих дописувачів, які не
виконують вимог концепції для членів
Клубу, а саме:

- не були на індивідуальній зустрічі та
розмові з координатором КЗНДР;

- не отримали безпосередньої (від ко-
ординатора Клубу) усної інформації та
персональної «Пам’ятки …» щодо правил
членства в КЗНДР та бланку клубної ан-
кети відповідної групи («Н» або «Б») для
індивідуального заповнення;

- не відповідають на всі пункти «Анке-
та…» – зокрема: сімейний стан, тривалість
самотньогожиття – (стосується дописува-
чів групи «Б»);

- не вказують свій контактний телефон
(так як спілкування поміж членамиКлубу
проводиться виключно по телефону);

- не провели оплату коштів поштою за
публікацію оголошення або через неуваж-
ністьнадсилаютькоштина іншийрахунок;

- надсилають інформацію про себе лис-
том на бланках не встановленої у Клубі
форми і т.п.. Будьте уважні!;

4) Для розміщення анкети в черговому
номері газети «МЕТА» прохання запо-
внені анкети разом із копією квитанції
про оплату коштів надсилати в редакцію
не пізніше, аніж до кінця кожного місяця.

Ç³ ñâÿòîì Ð³çäâà Õðèñòîâîãî òà ç Íîâèì Ðîêîì!
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У Львівській духовній семінарії
СвятогоДуха вжечетвертийрік
поспіль діє програма для пізніх
покликань. На ній навчаються
студенти, які відчули покликан-
ня до священства вже у зрілому
віці (понад 30 років). Одним із
перших випускників програми є
диякон Тарас Жеплинський (52 
роки). На свято Преображення
Господнього, 19 серпня 2011 року,
він отримав дияконські свячення
з рук Архиєпископа Львівського
Високопреосвященнішого Ігоря.
Про свій шлях до священства
викладач Національного універ-
ситету «Львівська політехніка», 
дириґент парафіяльного хору
при львівському храмі Вознесіння
Господньогота випускникЛьвів-
ської духовної семінарії ТарасЖе-
плинський розповів Прес-службі
Львівської архиєпархії.

– Отче-дияконе, чи пам’ятаєте,
як і коли Ви відчули покликання до
священства?

– Це довга історія. Мій дідусь був
священиком, і коли я приїжджав на
вихідні у с. Наконечне Яворівського
р-ну, де він з бабусеюмешкав, то брав
участь у Божественній Літурґії та гово-
рив,що також буду священиком.Наце
бабуся відповідала, що в такому разі
вона прибереже для мене дідусеву
реверенду (підрясник).
Після закінчення школи дорога до

семінарії для мене була закрита,
оскільки мій батько був репресова-
ним. Наслідуючи батька, який був
хіміком, я вступив до Львівського
політехнічного інституту на хімічний
факультет за спеціальністю «Техно-
логія виготовлення скла». Успішно
завершивши навчання, вступив до
аспірантури, захистив кандидатську
дисертацію і залишився працювати
викладачем у Львівській політехніці.
Так я спокійно жив і працював до

1995 року, думаючи, що все у мене
гаразд і я на своєму місці. Але саме
в цьому році біля нашого будинку, що
на вул.Володимира Великого, почала
діяти капличка, і сусідка запросила
мене до співпраці в ній.
Близько 25 років я співав у хорі

«Дударик» і керував ансамблем у
Львівській політехніці. Парох каплиці
о. Володимир Фарат помітив мої зді-
бності і запросив керувати церковним
хором.
Трохи згодом о. Володимир запитав

мене, чи не хотів би я навчатися в
семінарії. Спочатку я цієї пропозиції
не сприйняв і два місяці обміркову-
вав таку можливість. Це було у 1996 
році. Зрештою я таки зрозумів, що
відчуваю покликання до священства,
і звернувся до нашого єпархіального
єпископаЮліана (Ґбура) з проханням
допуститимене до вступу в семінарію.
Того часу існували курси пришвидше-
ної підготовки священиків, бо була
потреба в душпастирях, але владика
порадив мені здобути добру освіту і
вступити до Богословської академії
або Люблінського католицького уні-
верситету (Польща).Наступного року
я подав документи до Люблінського
католицького університету.

– Чи отримали Ви стипендію на це
навчання?

– Ні, тоді плата за навчання стано-
вила 300 злотих, і це було не дуже
багато. Я навчався екстерном. За-
няття були лише в суботу. У п’ятницю

я виїжджав зі Львова і перебував у
Любліні до суботнього вечора.
З Божою допомогою я закінчив

університет і захистив маґістерську
роботу про міжнародний рух «Віра і
світло». Мені ця тема була близькою,
оскільки в дружини був неповносправ-
ний брат (він уже помер). Протягом
усього часу мене не покидала думка
про те, що я хочу бути священиком.
Отож, я знову почав шукати можли-
вість реалізувати своє покликання.
Між тим, мені повідомили, що ди-

плом Люблінського католицького уні-
верситету не є достатньою підставою
для ієрейських свячень. Тоді я вирі-
шив зробити ще один крок – вступити
на ліцензіат до Українського католиць-
кого університету.Там я провчився три
роки і здобув ще один диплом.

– Яким чином ви потрапили до
Львівської духовної семінарії на про-
граму пізніх покликань?

– Коли я закінчив ліцензіатське на-
вчання і отримав другий диплом, тоді
підготував Архиєпископу Львівському
владиці Ігорю листа, в якому описав
свою дорогу до Бога.Під час візитації
нашої парафії я віддав йому цей лист,
і через два місяці мені зателефону-
вали з Курії Львівської архиєпархії та
запросили на зустріч. Під час зустрічі
я дізнався, що, крім мене, є ще кілька
«немолодих» осіб, котрі бажають на-
вчатися в семінарії, тому будеформу-
ватися програма для пізніх покликань.
Це був 2007 рік.Яще рік почекав, поки
підростала донечка, і наступного року  
вступив до семінарії.

– Чи давалася взнаки різниця у віці
з іншими семінаристами?

– Мені було легко спілкуватися
з усіма. Звичайно,
інші брати розуміли,
що я старший від
них: з одного боку,
це не було панібрат-
ство – вони ставили-
ся до мене з певною
повагою, а з другого
– не цуралися мене,
спокійно розмовля-
ли зі мною. Мабуть,
праця у русі «Віра і
світло» також допо-
могла мені не комп-
лексувати у спілку-
ванні з молодшими
особами.

– Яким було став-
лення до Вас з боку
викладачів семіна-

рії?
– Ставилися з розумінням, але,

тим не менше, поблажок не було
жодних. Як і інші, я писав контр-
ольні роботи, приходив на іспити.

– Зрештою, цього року Ви за-
вершили навчання у семінарії і
отримали дияконські свячення.Що
Ви відчували у цей день?

– Це, напевно, символічно, що
поставлення в диякони відбулося
на свято Переображення Господ-
нього, бо для мене це також було
певне переображення, перехід в
інший духовний стан. Це були при-
ємні відчуття, такі щирі переживан-
ня.Мене прийшли привітати багато
моїх друзів, у тому числі спільнота
«Віра і світло», мої хористи і па-
рафіяни храму Вознесіння. Були
присутні також брати-семінаристи,
які мене щиро вітали. Дияконат
зобов’язує людину до додаткових
щоденних обов’язків, до більшо-
го віддання Богові. Разом з тим,
розумію, що це – перший крок до
ієрейських свячень.

– Що б ви побажали своїм наступ-
никам, які навчатимуться на програмі
пізніх покликань у семінарії?

– Я б побажав їм прислухатися до
свого серця, слухати голосу Божого,
прагнути відчути, чи Бог справді кличе
їх до священства. Ще – не дуже роз-
зиратися довкола, а віддатися Гос-
подеві. Старатися йти туди, куди Бог
кличе. Більше молитися, пам’ятати,
що Господь хоче, щоби ми всі були
щасливими, щоб ми були там, де
нам найкраще бути. Менше думати,
менше планувати, а йти за Богом.

– Чи готуєтеся вже до священичого
рукоположення?

– Не прагну форсувати подій, бо,
проаналізувавши попередній досвід,
розумію, що все так мало бути, як є,
зокрема, три роки формації в семіна-
рії.Це допомагає мені у дияконському
служінні. Ставши біля священика як
диякон, я знаю, що маю робити. Звіс-
но, часом помиляюся, адже це тільки
початок: саме в тому семінарія мені
допомогла. Тому я не дуже поспішаю,
щоби потім, коли буду священиком, не
робити помилок.

– Ви продовжуєте викладати у
Львівській політехніці. Чи розмовля-
єте зі своїми студентами на реліґійні
теми?

– Так, я завжди намагався спілкува-
тися з ними на теми моралі та реліґії.
Слід згадати,щоодин із моїх колишніх
студентів – Михайло Пазиняк – після
закінчення Політехніки також вступив
до семінарії і тепер є священиком.

Розмовляла Віра ЦЕНГЛЕВИЧ,
Прес-служба

Львівської архиєпархії

інтерв’ю з дияконом Тарасом Жеплинським (подається скорочено)

ПІЗНЄ ПОКЛИКАННЯ

Він був владикою лише три роки – з 1944-го по
1947-й. Коли одягав єпископські ризи, був прак-
тично незнаний загалу. Через три роки вказівку
на його вбивство особисто віддавав тиран однієї
з наймогутніших імперій – Сталін. Щоб знищити
греко-католицького єпископа Закарпаття, кому-
ністи вдалися до послуг відомого емґебістського
диверсанта Павла Судоплатова.
За три роки єпископства Теодор Ромжа залишив

по собі яскравий слід – Папа ІванПавло ІІ оголосив
його блаженним.Він був «як той ясний метеор,що
яскраво заблищав на небосхилі, а відтак раптом
згас», – скаже про нього згодом інший єпископ-
мученик – Павло Ґойдич, який був засуджений
на пожиттєве ув’язнення. І донині Теодор Ромжа
оповитий німбом таємничості, – попри те,що книж-
ки про нього вийшли українською, англійською,
італійською та угорською мовами.

БУТТЯ
Минулого року у квітні Федорові-Юрію Ромжі

могло виповнитися красних сто років. Вік, який у
гуцульському селищі Великий Бичків, де він на-
родився, трапляється… Але все склалося зовсім
інакше. Він загинув у 36 років, коли був молодий,
дужий і сповнений енергії та задумів.
Його батькоПавлоРомжапрацював службовцем

на залізниці, тож сім’я мала сталий дохід. Але в
родині, де живуть дев’ятеро дітей, великих статків
не назбираєш. Тож виростав Федір у скромних
умовах.
Під час навчання у Хустській ґімназії він уже

виявляв зацікавленість реліґією – на канікулах
вдома читав Апостола в церкві, співав у крилосі.
Ще до закінчення студій у Хусті він уже бачив
себе священиком-місіонером, який навертатиме
людей до християнської віри. Певну роль у цьому
відіграв монах-єзуїт візантійського обряду Василій
Буржуа, який проводив душпастирську роботу у
довколишніх селах. Його приклад, очевидно, на-
дихав і молодого ґімназиста.
У 1930 році єпископ Мукачівської єпархії Петро

Гебей благословляє відмінника Хустської ґімназії
Теодора Ромжу на навчання до Риму у Папський
університет «Ґреґоріана». Чотири роки він навча-
ється у колеґії «Германікум-Гунгарікум», але як
католик східного обряду ходить до церкви святого
Антонія, яку відвідували і росіяни-католики, що
проживали в Римі. Зближення з ними призводить
до того,що він змінює напрям своїх студій: у 1934-
му переходить у колеґію «Руссікум», де готувалося
чимало місіонерів для навернення Росії до като-
лицизму. До них належав і Теодор Ромжа.
Можна лише дивуватися моральному духові

та стійкості богословів, які збиралися аґітувати
православну Москву за підпорядкування Папі
Римському, та ще й за комуністичного режиму! Із
нинішньої висоти це була наївна утопія.Але люди,
які готувалися її втілювати, були готові до найви-
щої самопожертви. Це були своєрідні камікадзе,
воїни Христової армії, готові були померти з Божим
іменемна вустах.Чимало з них і сталимучениками
в атеїстичній Росії.
Час навчання в «Руссікумі» став переломним

у долі Теодора Ромжі. Його життя стало чітко
запрограмованим – жертва заради віри. Іншого
варіанта в комуністичній Росії для католицького
місіонера не могло бути. Але після семи років
навчання в Римі він повертається додому, де від-
буває військову повинність у Празькому училищі
військових священиків.

ТЕОДОР РОМЖА:
ЄПИСКОП-МУЧЕНИК

ПОСТАТІ ХРИСТОВОЇ ЦЕРКВИ

Олександр ГАВРОШ,
«Український тиждень»

(Далі - у наступному числі «Мети»)
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Нижченаведені норми регулюють
спосіб звершення християнського
похорону та покликані допомогти
душпастирям УГКЦ в непростих
пастирських ситуаціях. Вони є
практичним застосуванням при-
писів ККСЦ і документу 47 сесії Си-
ноду Києво-Галицького Верховного
Архиєпископства «Пастирські та
літурґійні роз’яснення щодо Чину
похорону» і ґрунтуються натради-
ціях,що склалися вУГКЦвпродовж
її історії, впорядковуючи та адап-
туючи їх до нових суспільних умов.
Окрім тих випадків, де це окремо
вимагається цією Інструкцією, за
порадою до місцевого ієрарха душ-
пастирі повинні звертатисьтакож
в інших нелегких ситуаціях.

ОБМЕЖЕННЯ ПОЧЕСТЕЙ
ХРИСТИЯНСЬКОГО ПОХОРОНУ
В УГКЦ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДЛЯ
НАСТУПНИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ:

1. Нехрищені особи
а)Якщопомирає нехрещенадитина,

яку батьки мали намір охрестити, або
особа, що виявляла бажання най-
ближчим часом прийняти св. Тайну
Хрещення, то душпастир, порадив-
шись із місцевим ієрархом, може
уділити Чин похорону неурочистим
способом (пор. кан. 876 §2). В таких
випадках увечері служиться парастас;
домовину з тілом до храму не зано-
ситься; священик не вживає фелону
і кадила; похоронну процесію можна
очолити, несучи хрест, проте не слід
нести хоругов, і священик не йде у
процесії, а лише на могилі померлого
служить панахиду і запечатує гріб.
б)Якщо помирає нехрещена особа,

яка не мала наміру приймати Тайни
Хрещення, то їй Церква відмовляє
у Чині християнського похорону. У
похоронній процесії не повинно бути
жодних атрибутів християнства, не
дзвонять у церковні дзвони і священик
лише на прохання родини може запе-
чатати гріб, і то не у день поховання.
Захоронення нехрещеної особи про-
водиться на спеціально відведеному
місці християнського цвинтаря, де це
є можливо.

2. Хрищені некатолики
Рішення про можливість і спосіб

звершення християнського похорону

для таких осіб приймає місцевий іє-
рарх, враховуючи місцеву практику та
обставини (пор. кан. 876 §1).

3. Прилюдні грішники
Якщо помирає прилюдний грішник,

то Чин похорону звершується неуро-
чистим способом. У такому випадку
не дзвонять у церковні дзвони, похо-
ронну процесію очолюють хрестомбез
хоругв, священик не бере у ній участі.
Увечері служиться парастас, домо-
вину з тілом до храму не заноситься,
священик не вживає фелону і кадила.

4. Загальновідомі
віровідступники, єретики, роз-
кольники і войовничі атеїсти
Таким особам, якщо вони не подали

перед смертю якихось ознак каяття,
Церква відмовляє у християнсько-
му похороні. У похоронній процесії
не повинно бути жодних атрибутів
християнства, не дзвонять у церковні
дзвони, а священик лише на прохан-
ня родини може запечатати гріб, і то
не у день поховання. Захоронення
таких осіб проводиться на спеціально
відведеному, де це є можливо, місці
християнського цвинтаря.

5. Ті, хто вибрав
кремацію свого тіла

а) Якщо ці особи вибрали кремацію
свого тіла не з причин, що супер-
ечать християнській вірі, то над ними
слід відслужити церковний похорон у
такий спосіб, щоб уникнути згіршення
і продемонструвати, що Церква від-

дає перевагу похованню тіла перед
кремацією (пор. кан. 876 § 3). У такому
випадку дзвонять у церковні дзвони,
почестей християнського похорону
не робиться, до храму покійного не
заносять.
б)Якщо особа закінчила своє життя

самогубством під впливом або в стані
глибокої депресії, то у церковні дзво-
ни не дзвонять, похоронну процесію
очолюють хрестом без хоругов, але
священик не бере у ній участі.Ввечері
служиться парастас; тіло до храму
не заноситься; священик не вживає
фелону і кадила; у прощальній про-
повіді священик має, з однієї сторо-
ни, підтримати і розрадити рідних та
близьких, які шукають опори уЦеркви,
а з другої – нагадати, що це – траге-
дія усієї Церкви (пор. 1 Кор 12:26); 
на цвинтарі, відслуживши панахиду,
священик запечатує гріб.
в) Якщо особа закінчила своє життя

самогубством навмисно і при повному
розумі, то в дзвони не дзвонять; тіло
до храму не заноситься; похоронну
процесію очолюють хрестом без хо-
ругв, священик не бере у ній участі.
Парастас увечері не служиться, а на
цвинтарі над могилою даної особи
присутній священик може провести
спільну молитву (напр., Отче наш і
Богородице Діво) та запечатати гріб
покійного.Беручи до уваги стан рідних
і близьких, священик може зверну-
тися до них словом християнського
співчуття і розради. Захоронення
таких осіб проводиться на спеціально
відведеному, де це є можливо, місці
християнського цвинтаря. Принагідно
в інший день священик може від-
служити панахиду, долучаючи імена
інших померлих християн.

Заввага: якщо існує арґументова-
ний доказ абоповажно умотивована
підозра, що особа не вчинила само-
губства, апомерла внаслідок насиль-
ницької смерті, то немає підстав
відмовляти їй у християнському
похороні.

† ЛЮБОМИР
Дано у Києві, при соборі Воскресін-
ня Христового, 31 жовтня 2009 року

Божого
Опубліковано у «Львівських
Архиєпархіяльних вістях»

(№2 за 2010 р.)

Інструкція щодо обмеження почестей
християнського похорону

для духовенства Києво-Галицького Верховного-
Архиєпископства УГКЦ

Унашомужитті є багато людей, які хочуть нас чогось
навчити. Це насамперед наші батьки, які присвячують
усе своє життя на наше виховання. Але, крім них, є
ще вчителі у школі, викладачі в університетах, вузах.
Вони роз’яснюють наукові поняття, терміни. А є люди
які хочуть навчити нас чогось важливого та корисного
простими і зрозумілими методами.
Однією з них у моєму житті є членкиня Ліги укра-

їнських жінок, невтомна громадська діячка п. Марта
Лунь. Вона є керівником реліґійно-патріотичного
табору «Цікаві канікули». Завдяки її діяльності я та
ще багато моїх ровесників змогли побачити історично
цікаві місця (поїздка по Шевченкових місцях –Канів,
Кирилівка, а такожУмань – Софіївський парк,Луцький
замок, батьківщина І.Франка), побувати у десятках му-
зеїв («Русалці Дністровій», славетної співачки Соломії
Крушельницької, «Галицького князівства» в Галичі,
«Гуцульщині» у Коломиї, «Бойківщині» у Самборі,
Національному музеї митрополитаШептицького,Лесі
Українки уКолодяжному, у Золочівському замку тощо), 
а також відвідати безліч історичних пам’яток уЛьвові та
Львівській області  (с. Раковець,Крехівський монастир,
с. Підлисся, Білогорща, Зашків та ін.) й зустрітись із ве-
ликою кількістю відомих людей, які цікаво розповідали
нампро своюдіяльність (ІринаКалинець,БогданСтель-
мах, Дарія Гусяк, Ірина Фаріон, герой України Борис
Возницький,Б.Турченюк, І.Джура, гостя зФіладельфії). 
Мималищастя побувати на багатьох виставках, презен-
таціях книжок, взяти участь у всеукраїнській народній
прощі (відбувається щороку в першу неділю серпня) з
нагоди святкування 200-річчя о.МаркіянаШашкевича,
влаштовувати звітні концерти.
Впродовж захопливих екскурсій п. Марта навчила

нас поважати одне одного, з повагою ставитись до
старших, постійно давала настанови, як ми повинні
поводити себе у різних ситуаціях, загартовувала нашна-
ціональний дух, слідкувала за нашоюмовою, вимагала
слідкувати за чистотою довкілля. Вона заохочувала нас
до спільної молитви.Насправді, ця розмова з Богом до-
помагала нам протягом всього таборування, яке тривало
не одне літо. Ми відвідали понад сотню місць і з нами
не трапилось жодного прикрого випадку.
Невтомна п. Марта прививала нам любов до україн-

ської народної і патріотичної пісні, а також до поезій,
покладених на музику (зокрема, таких відомих авторів
як І.Франко,Леся Українка,В.Симоненко,Т.Шевченко,
М.Шашкевич).
Пані Марта – це людина з великої букви. Про те,

що вона добра, щира, справедлива, порядна – це мало
сказано, бо перелічити всі цінності тієї людини не
можливо. Я щиро вдячний їй за те, що вона вихову-
вала в нас патріотизм, дала поштовх для зміцнення
наших національних переконань. Адже, йшовши
вулицями містами чи в поїздах під нашим таборовим
синьо-жовтим прапором, ми з гордістю говорили, що
ми – українці, львівяни. Гадаю, якщо таких людей буде
більше, то у недалекому майбутньому українцем бути
стане модно, і це буде не «писк сезону», а тренд, який
буде цікавим завжди!!!
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Відповідно до «етикету»
сумлінного парафіянина (роз-
робленого італійською пара-
фією св. Івана Христителя),
«справжній католик» хо-
дить до церкви з відчуттям
духовної радості, оскільки
йому відомо, що він стоїть
перед Тим, Хто обіцяв уті-
шити усіх, хто страждає:
«Прийдіть доМене всі втом-
лені та обтяжені, і Я облег-
шу вас» (Мт. 11, 28).
Навіть якщо парафіянин

зайшов до храму «випадко-
во», товінмолитьсяяксправ-
жній учасник, а не як простий
спостерігач. Варто завжди
пам’ятати, що літурґійна від-
права не є часом для при-
ватноїмолитви,адляучасті у
спільній молитві Церкви.
Пожертва, яку даємо під

час Служби Божої, має бути
справді участю кожного у за-
гальній справі, відповідно до
власних можливостей, а не
для того,щоби просто заспо-
коїти свою совість, що, мов-
ляв, «вкинув щось», чи про-
сто позбутися зайвих копійок
у кишені. Фінансово підтри-

мувати Церкву є обов’язком
кожного християнина.
При вході до храму сумлін-

ний парафіянин робить на
собі знак хреста – на згадку
про хрищення. У середині
храму зі знайомими можна
привітатися лише кількома

словами, а якщо є потреба
поговорити, тослідробитице
так, щоб не заважати іншим
вірним.
Участь у св. Літурґії треба

брати і тілом, і розумом. Під
час відправи вірні виконують
різні дії: стоять (знак воскрес-
лого Христа), сидять (пози-
ція для слухання), клякають
(знак поклоніння, адорації), 
кланяються (знак поваги). А
щобільше, вірний, котрийдо-
тримується «бонтону» (пра-
вил доброго тону), що є по-
єднаннямтрадиції і здорового
глузду, завжди намагається
зайтидохрамущедопочатку
відправи. Якщо приходимо

передпочатком, точасперед
спільною молитвою треба
провестиувнутрішньомупри-
готуванні доСлужбиБожої,а
не в розмовах зі знайомими.
Цей час треба використати
длятого,щобутишіприйняти
Божу благодать.

Церква не є місцем, де
викликають зацікавлення до
своєї персони чи демонстру-
ють власну фізичну прива-
бливість.Церква – немодний
подіум, тож навіть якщо над-
ворі спека, все ж уникайте
одягу, який пасував би для
прогулянки на пляжі. Це – 
справа виховання поведінки
усвятихмісцях тауспільноті.
Коли сидите, то намагайтесь
залишатисьузібранійпозиції
і не закидати ногу на ногу.Не
слід спостерігати за тим, що
роблять інші. Це допомагає
уникнути осудження, а поза
тим, така поведінка ще й до-
помагаєвірнимзосередитись

навідправі тауважностежити
за її перебігом.

«Справжній католик» бере
участь у діяльності парафі-
яльної спільноти. Він також
докладається до віднови і
реставрації парафіяльних
споруд, аби зберегти те, що
йомузалишилипопередники.
Кожному, хто вже прийняв

св. Причастя, треба одразу
відійти вбік, щоб інші також
змоглиприступитидосвяще-
ника і запричащатися. Після
Причастя слід подякувати
Господеві в молитві. До за-
вершення відправи з храму
неможнавиходити (завинят-
ком нагальних потреб).
Християнськийобов’язокне

обмежується лише храмом,
позаяк вірні продовжують
виконувати його в родині, на
роботі, вшколі, ущоденному
житті, чим дають свідчення
своєї віри.

«Католицький Оглядач»
за матеріалами

«Vatican Insider»

 

Дружба – це особисті відносини між людьми, щo
ґрунтуються на довір’ї, щирості, взаємних вигодах,
симпатіях та захопленнях. Святе Письмо про дружбу
навчає так: «Вірний приятель – міцна захорона: хто
знайшов його, той знайшов скарб» (Сир. 16,14); «Не
обмінюй друга за гроші, ані рідного брата на золото»
(Сир. 16,18); «Ніхто більшої любові не має над ту, як
хто власне життя поклав би за друзів своїх» (Ів.15,13).
Високу оцінку дружнім стосункам між людьми можна
знайти в афоризмах: «Без вірного друга велика туга»,
«Людина без друзів – що дерево без коріння», «Добре
братство миліше, ніж багатство».
Ближніх наших можна поділити на три групи: 1) 

друзі; 2) знайомі; 3) вороги.На жаль, багато людей не-
дооцінюють значення і величезної вигоди для кожного
з нас дружніх стосунків між людьми. Один письмен-
ник влучно зауважив: «Хто друзів не шукає, сам собі
він лютий ворог». Людина, що не потребує друзів, є
недоумкуватою; своїм бідним розумом вона не може
второпати, яким убогим, недолугим і порожнім є її
життя, особливо коли вона потрапить у біду. Ще гір-
ше, якщо людина нажила ворогів, а їхня помста може
бути страшною. Жити серед ворогів – це все одно, що
спати між зміями, а тому Дейл Карнеґі пише: «Мирись
зі своїм ворогом до заходу сонця». А Ісус ще пере-
конливіше навчає: «Любіть ворогів, чиніть їм добро,
благословляйте тих, хто вас проклинає».
Міцність дружби найбільше залежить від особистих

якостей характеру друга, від його виховання і свідо-
мості, сили волі і вірності.
Сильна людина повиннашукати собі друзів не тільки

серед сильних, але й серед слабких.Це ілюструє казка
про те, як Лев потрапив у мисливські сіті, а його «слаб-
кий» другМишка перегризла їх і сильний друг опинив-
ся на волі. Дружба стимулює вдосконалення людей, їх
всебічне взаємне збагачення, загартування характеру, а
найбільше — впевненість у собі і терпеливість.
Дружити треба вчитися:
– готовність у міру своїх сил допомогти другові і

захистити його;
– обов’язок поділитися з другом своїм досвідом, бо

життєвий досвід є значно важливішим від багатства,
адже недосвідчена людинашвидко змарнує багатство,
як блудний син;

– грубою помилкою є покидати друга через його
недолік, байдужість чи навіть зраду. Це диявол хоче
пересварити і порізнити людей, тому будь-яким спосо-
бом поширює ворожнечу між нами і ми залишаємося
без друзів одинокими.Не піддаваймося на жодну про-
вокацію демона! Помилку другові обов’язково треба
простити, дати йому шанс виправитися. Але будьте
з таким другом обережніші та поясніть мотиви своєї
поведінки з ним;

– дружба – не самоціль; у жорстокому світі немож-
ливо вижити одинокому. Тож необхідно допомогти
ближньому і заручитися його допомогою. При цьому
не слід надіятися надто на неперевіреного друга, щоб
потім не розчаровуватись.
Слід усвідомлювати, що державній владі (особливо

окупаційній) не вигідно, щоби громадяни дружили
між собою. Панівній верхівці легше тримати в покорі
пересварених людей, котрі не здатні стати на захист
своїх прав і приречені все терпіти. Саме тому держава
відмежувалася від Церкви та підтримує будь-який ре-
ліґійний розкол і поширення сект.Ця тактика зовсім не
нова, адже ще стародавні римляни прийшли до висно-
вку: «Поділяй і володарюй».Це дозволило їм створити
найбільшу у світі рабовласницьку імперію.А їхня бру-
тальна боротьба з християнством є загальновідомою, – 
як і тріумфальна перемога миролюбного християнства
над войовничим та ідолопоклонним Римом.

о. Зіновій КУРІЛЕЦЬ

Здається, ми знаємо певне слово, на-
чебто розуміємо його значення, одначе
те, що було закладено в нього, нерідко
замулюється. Якось у розмові з компе-
тентним священиком про наші обряди
він мені зауважив: не «хрЕщення», а
«хрИщення», бо похідне від Христос.
Власне, це зрозуміло, але навіть се-
ред учених-гуманітаріїв переважно
побутує якраз «хрещення» і навіть
«Водохреща».Саметаке вживання по-
яснюється : 1) так говориться в народі;
2) так диктує сучасний український
правопис.
Щодо «народу», то насправді тра-

диційно у багатьох регіонах України
кажуть «Водохрища», «хрищення», 
«христити».Стосовноправопису, то тут
ідетьсянестількипроправилонаписан-
ня, скільки про смисл, заложений у ці
слова.Аджеуданомувипадку від зміни
одного звука (літери) зміст змінюється,
і змінюється кардинально. Очевидно,
нема потреби доводити, бо кожному
добре відомо, що Іван Предтеча в
Йордані освячував водою не хрест, а
ІсусаХриста, – звідсиназваподії;відтак
свята – Водохрища,абожБогоявлення.
Тому згодом почали називати Івана
Святителя – Іван Христитель.
Знаним є й той факт, що у той час

хрест ще не був християнським сим-
волом, бо увійшов у реліґійну культуру
пізніше, після розп’яття і воскресіння
Ісуса Христа, ставши таємним знаком
у середовищі послідовників Христа
– християн. До речі, поборників нової
реліґії за те, що вони носили на собі
знак хреста (переважно на грудях), 
язичники іронічно називали хрестопо-
клонниками.
Вперше про хрест згадує богослов

Тертуліан у III ст. (народився приблиз-
но в 160 p.). Тільки наприкінці IV ст.
християни в Римській імперії почали
використовувати хрест повсюдно1.
Звісно, обряд хрищення існував за-

довгодорозповсюдження знаку хреста.
УЄвангелії розповідається,якдо Івана,
синаЗахарії, «виходилиЄрусалим і вся
Юдея і приймали хрищення від нього в
річці Йордані...»2.

Найпростіше кожному звернутися
до самого обряду. В першій молитві
священика над оглашенним міститься
прохання сповнити його вірою, надією
і любов’ю, «щоб зрозумів (зрозуміла), 
щоти єси єдинийБог істинний, Господь
наш, Ісус Христос і Святий Дух...Напи-
ши його (її) в книзі твого життя, з’єднай
його (її) зі стадом насліддя твого...», 
– тобто прохання, аби оглашенний
прийняв Святу Трійцю і приєднався
до християн. В наступних молитвах
священик просить відкрити духовні очі
того, над ким здійснюється обряд,щоб
«осяяло його світло Євангелія».
Особливу увагу звернімо на важ-

ливу частину обряду «Відречення від
сатани», – не від якогось символу, а
саме: «Чи відрікаєшся сатани і всіх
діл його?..» Кульмінаційна частина
ритуалу – «З’єднання з Христом»: «Чи
з’єднуєшся зХристом?»Отже,йдеться
не про прийняття символу, а з’єднання
з живим Христом.
Освячення водою оглашенного ви-

ступає символом занурення в Христа.
В країнах Європи сам обряд хрищення
так і називається: гр.  – зану-
рюю, тобтохрищу;нім. Taufe – поринан-
ня, тоді як від «Kreuz» (хрест) похідне – 
«Kreuzigung» (розп’яття), аВодохрища
– «Cheiligedreiköningstag» (День Трьох
Святих Осіб чи Богоявлення).
В заключній же молитві обряду мо-

виться: «Сповни його (її) сили Святого
Духа твого з’єднання з Христом твоїм,
щоб він не був (вона не була) більше
дитиною тіла, але дитиною Твого Цар-
ства».Суть обряду ясна й однозначна:
зануритися в Христа, стати христия-
нином (не хрестиянином). Як загаль-
новідомо, за Володимира Великого
обряд хрищення здійснювався через
занурення у Дніпрові води.
Врешті, маємо надійне джерело – 

Святе Письмо. У «Діянні апостолів», 
яке ще називають «Першою історією
Церкви»,деописаноперші крокимоло-
дої християнської спільноти, впершому
ж розділі (вірш 5) читаємо: «…бо Іван
христив водою, ви ж будете охрищені
по кількох цих днях Святим Духом». 
У «Посланні до євреїв» (6, 2) апостол
Павло каже «про навчання хрищення
та про рукоположення...»3.
Чомужтакміцноввійшовунашумову

вислів «хрещення»? Звернімося до
авторитетних словників. Розгортаємо
«Етимологічний словник» Макса Фас-
мера, в якому пояснюється наступне:
старослов’янське означало
не хрест, а Христос, відтак похідне від

 – 4. Порівняймо
з польською, в якій хрест – «krzyż», а
христити – «chrzcić». Цікаво, що укра-
їнсько-польський словник, виданий
у Варшаві 1990 р. подає: «chrzcić» – 
«христити», «chrzestny» – «хрищений», 

«chrzciciel» – «христитель»5.
Згодом у писемній староукраїнській

(руській)мові зафіксовано
а також – 

і паралельно . Далі
читаємо:

6. Як бачимо,
старослов’янське прочитувалося
по-різному. Отже, як свідчить словник
староукраїнської мови, в українській
мові побутувало «христити», «хрищен-
ня», «христитель».
У XIV-XV ст. поряд із

вжива-
ється

, а також
7.

Тоді ж, з кінця XIV ст., в російській
мові на означення «селянин» входить
у побут слово «крестьянин»,що не від-
повідаєжодниммовним законам (якщо
«селянин» похідне від «село», то від
рос. «деревня» мало бути, можливо,
«деревнянин», але не «крестьянин»).
Внаслідок змін у написанні мимоволі

утверджувалася в свідомості людей
думка про те, що під час обряду
оглашенний приймає символ Христа – 
хрест, а не самого живого Триєдиного
Бога. У іншому значенні слово «хрест»
розуміється як життєва ноша, тобто
взяти на себе хрест – взяти тягар. І
навпаки – прийняти Бога, прийняти
Христа, охриститися – значить пере-
бувати під Його опікою і захистом, під
крилом Його великої Любові, відтак,
зрозуміло, прийняти і символ – хрест
животворящий.

P.S. Пригадується недавнє обгово-
рення в Україні щодо змін у правописі.
Скількивелосясуперечок!Врешті пере-
міг страх перед нововведеннями. До
слова, у Німеччині за останні сто років
непобоялися тричі змінюватиправопис
(востаннє – вже у XXI столітті).
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У січні святкують ювілеї :
30-річчя священства – о. Степан Домашович (6.01)
30-річчя священства – о. Петро Паньків (31.01)
15-річчя священства – о. Ігор Пецюх (9.01)
10-річчя священства – о. Ігор Червинський (6.01)

60-річчя уродин – о. Степан Кащук (1.01)
55-річчя уродин – о. Степан Проців (6.01)
45-річчя уродин – о. Євген Станішевський (5.01)
35-річчя уродин – о. Василь Попик (9.01)

МАНДРУЮЧИ ІНТЕРНЕТОМ

Американське космічне аґент-
ство NASA опублікувало ре-
зультати наукових досліджень,
зроблених над іконою Божої Ма-
тері з Гваделупи, згідно з якими,
офтальмологічний аналіз очей
Марії довів зменшення сітківки
ока під час наближення світла і
розширення під час його відда-
лення, як це буває з очима живої
людини.
Крім того, вчені помітили, що

температура тканини, на якій
зображено образ, відповідає
температурі тіла здоровоїлюдини
– 36,6 градуса. Коли слухати тіло
Марії стетоскопом, то відчутний
пульс 115 ударів на хвилину, що
відповідає серцебиттю дитини,
яка перебуває в лоні жінки.
Крім цього, за дослідженнями

вчених із «NASA», фарби, якими
була намальована ікона, ніколи
не знаходили на Землі.
На початку ХХ ст. хтось за-

клав поряд з іконою Марії бомбу,
руйнівна сила якої мала великий
радіус. Коли стався вибух, то все
навколо було знищено, але ікона
залишилася неушкодженою.
Також викликає інтерес те, що

руки Діви Марії мають невеликі
відмінності: права – світліша, а
ліва – темніша,щоможеозначати
єдністьміжрасами, ахрестнашиї
БожоїМатеріможесимволізувати
інкультураціюхристиянствав сус-
пільство ацтеків.
З іконою Матері Божої Гваде-

лупської пов’язано також багато

інших чудес, що продовжують
привертатиувагуне тількивірних,
але й учених.
ДОВІДКА: Запереказами, 9 або

12 грудня 1531 року Матір Божа
об’явилася мексиканському інді-
анцю з племені науа св. Хуанові
Дієго. Вона звернулася до нього
мовою науа і сказала, що Вона
– Марія, Мати істинного Бога,
і що бажає, аби на цьому місці
було збудовано святиню, в якій
Вона втішатиме всіх засмучених.
Діва була вбрана у білу туніку,
синій плащ і підперезана чорною
стрічкою, що для ацтеків було
символом вагітності.
Єпископ, до якого прийшов

селянин-ацтек, спершу не пові-
рив його словам і зажадав яко-
гось знаку. Тоді при наступному
об’явленні Діва привела Хуана
Дієго на пагорб, де росли місцеві
квіти, звеліла набрати їх повні
руки і віднести єпископові, загор-
нувши в тільму (мексиканський
плащ, який підв’язується, як
торба). КолиХуанДієго розв’язав
плаща перед єпископом і присут-
німи, на підлогу випав оберемок
шляхетних кастільських троянд,
а на самій тільмі залишилося зо-
браження Діви в червоній шаті й
блакитномуплащі; Її постатьбула
оточена овалом із променів. На
зображенні донині спеціалісти не
можуть відшукати ані сліду фарб
чи пензля; крім того, тканина
плаща залишається неушко-
дженою впродовж цих століть,

– попри те, що тільма зіткана з
кактусових волокон,які не відзна-
чаються тривкістю.
Найбільшим чудом можна вва-

жати мирну християнізацію мек-
сиканських індіанців – попри всі
труднощі євангелізації тих часів.
Реліґія ацтеків була жорстока
– як і більшість язичницьких ві-
рувань: бог Кетцалькоатль, якого
зображали як крилатого змія,
вимагав сотень людських жертв.
Мовою науатль «Гвадалупе»
може означати також і «Та, що
топче змія». Отже, мексиканські
індіанці сприйняли появу Діви як
порятунок від жорстокого бога.
Вони охоче приймали хрищення
і стали «євангельським зерном»
Латинської Америки.

За матеріалами
«Ватиканського радіо»
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У другому таймі матчу «Карпати»
– «Динамо»,щовідбувся 10 грудня,у
фан-секторі господарів поволі поча-
лоз’являтисявеличезнеполотнищез
зображеннямДівиМарії.Вжезгодом
усі змогли побачити, що на банері
також зображено обриси Львова,
новий стадіон та герб «Карпат», які
обіймає Богородиця.Уболівальники
не знали, куди дивитися – на поле,
чи на трибуни. Звісно, така картина
зібрала чимало оплесків. Керівник
ГО «Завждивірні»ТарасПавлів роз-
повів деталі цього банера.

– Скільки часу пішло на виготов-
лення цього полотнища?

–Насправді не так і багато.Взагалі
мизробилийогодоволішвидко,десь
за чотири доби.

– А скільки ж коштує таке по-
лотно?

– Багато! Дуже багато. Але точної
цифри назвати не можу, бо ми ще
самі не порахували (сміється).

– Що ви хотіли показати цим
банером?

–Основна ідея полягає в тому,що
«Карпати» переселилися на новий
стадіон. Ми б хотіли, щоб і «Арену
Львів», і наш клуб, і наших фанатів
при цьому постійно оберігала Діва
Марія.

– Як сталося, що таку красу по-
рвали?

–Усе пішло,м’яко кажучи, не так,
як ми очікували. По ідеї, ми мали
згорнути полотно наверх. Але так
сталося, що уболівальники, які не
знали про це, якимось чином змогли
його перетягти на себе і передавати
по стадіону. Тому він і порвався, хоч
такого не мало бути.

– Чигналисяви зарекордами, коли
моделювали банер?

– Не гналися. Якщо чесно, я не в
курсі,чибувцейбанернайбільшимв
українськомуфутболі.Можусказати
лише, що його площа – дві тисячі
двісті квадратних метрів.

За матеріалами: fckarpaty.com.ua

Ä³âà Ìàð³ÿ îáåð³ãàòèìå «Àðåíó Ëüâ³â»
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Цьогоріч ялинку для Ватикану
зрізали на Закарпатті, у Рахів-
ському районі. Її висота – 30 
метрів, вага – понад 5 тонн, на
ній – 720 гілок. Зелена красуня
надзвичайно пухнаста – від
самого кореня і до верхівки.
Закарпатські лісівники обійшли
десятки гектарів лісу, поки її
відшукали. Ялинка подолала
відстань понад 2000 км пові-
трям і по землі від Закарпаття
до площі св. Петра у Ватикані.
На її гілках від 16 грудня і під
час Різдвяних свят у західному
і східному обрядах сяятимуть
тисячі вогників і виблискувати-

муть 2500 золотистих
та сріблястих кульок,
даруючи людям світло
Вифлеємської зірки.

7 грудня Папа Рим-
ський Венедикт XVI за-
світив різдвяну ялинку
в італійському місті
Губбіо (провінція Умб-
рія), використовуючи
планшет «Sony Tablet 
S». Ялинка в Губбіо є
гігантською гірляндою,
яку помістили у вигляді
ялинки на схилі гори Інджіно. До
її складу входить близько тисячі
ламп. Загальна площа ялинки
складає 1300 квадратних метрів
– це розмір 30 футбольних полів.
Її верхівку увінчує складена з
ламп комета.
Ялинку в Губбіо запалюють

щороку 7 грудня. Початок цієї
традиції закладено в 1981 році.
Ялинку, яку називають «симво-
лом миру і братерства людей»,
видно з відстані до 50 кіломе-
трів.
Особисто понтифік не був

присутній на місці церемонії
запалювання ялинки – гора
Інджино знаходиться за 200 
кілометрів від Ватикану. Папа
Римський лише натиснув кноп-
ку на планшетному комп’ютері,
перебуваючи у своїй резиденції
в Апостольському палаці у Вати-
кані. Присутні під час церемонії
у Губбіо бачили в цей час пон-
тифіка на великому моніторі і на
телевізійних екранах.

84-річний Папа Римський Ве-
недикт XVI демонструє вмін-
ня користуватися сучасною
комп’ютерною технікою. «Sony 

Tablet S» є першим Android-
планшетом японської компанії
«Sony».Він оснащений 9,4-дюй-
мовиммонітором і використовує
двоядерну платформу Nvidia 
Tegra 2. У продаж цей пристрій
надійшов у вересні цього року.
До слова: понтифік власноруч

опублікував перші повідомлення
у мережі «Twitter» і запустив
інформаційний портал Ватикану.

Наприкінці 2011 року Преосвя-
щенний єпископ-емерит Кир
Андрій Сапеляк святкував своє
92-річчя від дня народження. Ре-
дакція «Мети» щиро здоровить
Владику із такою поважною
датою. Бажаємо Вам, Владико,
великої духовної радості від Вашої
душпастирської праці на Сході
нашої України, прихильності і
любові від Ваших парохіян, міц-
ного здоров’я і щедрого Божого
Благословення по всі дні Вашого
життя.
Розуміємо і тішимося, що Ваш

шлях поблагословив великий Ми-
трополит Андрей Шептицький,
про що Ви описуєте у Ваших
«Спогадах…».
Подаємо нашим читачам не-

величкий уривок ізВашої книжки:
«Мої спогади були б неповними,

якби я оминув єдину зустріч із
МитрополитомАндреємШептиць-
ким – приклад для мене в підході
до вирішення проблем. Це сталося
в травні 1937 року на площі св.
Юра з нагоди з’їзду Марійських
дружин середніх шкіл Галичини.
Нас, учнів, на площі – кілька со-
тень. Архієрейську Службу Божу
відправив єпископ Іван Бучко. На-
півпаралізованого Митрополита

знесли з палати.Вінмав звернутися
до присутніх і поблагословити їх.
Четверо старших учнів допомогли
пересісти Митрополитові на візок.
Одним із чотирьох був я. Я взяв
Його за руку, поцілував і сказав:
«Владико, через місяць я поїду
до Італії і там вступлю до отців
Салезіян». Він уважно глянув на
мене, усміхнувся і поблагословив.
Цетривало півхвилини.Люб’язний
погляд, його посмішка, знак Хрис-
та, якимВін мене осінив, – вразили
до глибини душі як щось неземне.
Саме такий образ Митрополита
ношу в пам’яті все своє життя».

Íàéêðàù³ ïðèâ³òàííÿ äëÿ Âëàäèêè




