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8 - 9 стор.

4 – 5 стор.

6 - 7 стор.

10 - 12 стор.

2 – 3 стор.

Сьогодні
у  часописі

«Мета»:

Спогади колишнього 
охоронця Івана Павла II

Клуб знайомств. Щоб 
серця єдналися в любові

Владика Ігор звершив 
освячення мозаїчного панно 

«Сихівської Богородиці»

Монастирі Львівщини 
просять переглянути 

тарифи на газ

У Тернополі відкриють 
елітну Католицьку школу

Венедикт XVI 
став прихильником 

радикалізму в політиці?
Католики Австралії пові-
домляють про перше чудо 

Папи Венедикта XVI

Виявили мощі св. Івана 
Христителя, апостола Якова 

і Миколая Чудотворця

Вибори нового Патріярха 
розпочнуться 21 березня. 

Правнича довідка 
процедури його обрання

«Рятуйте, геї наступають!»,
або як держава дбає про 

сиріт і де в цей час Церква?

Опитування: щасливі 
люди ходять до церкви, 
а нещасні – дивляться ТБ

Невже Франція 
має юдейські корені?

«Не повинні ми, браття, зневі-
рюватись у спасінні, маючи таку 
матір – покаяння. Не втрачаймо 
надії на порятунок, коли втішає 
нас рідна ненька. Покаяння вводи-
ло в рай – до Бога – тих, що їх вло-
вив був лютий ворог, – тож невже 
відвернеться від нас? Помилувало 
тих, які були поза Церквою, тож 
невже не змилостивиться над 
нами? Ніхто не дозволить іншим 
легко змарнувати те, що сам набув 
тяжкою працею. Як же Бог і Отець 
віддасть ворогові нас, яких при-
дбав кров’ю Свого Сина? Ми – Його 
стадо, і Він – наш Пастир. Господь 
дав нам покаяння, як очищувальну 
воду, щоб ним могли ми омивати-

ся, коли впадемо в гріх. У нас є ку-
піль не тільки нового життя, але 
й оновлення. Якщо згрішимо, то, 
омившись покаянням, стаємо чис-
тими.
Покаяння – це жертовник Божий, 

адже завдяки йому ті, що згріши-
ли, умилостивлюють Бога. Колись 
ті, що підлягали Закону, вчинивши 
гріх, повинні були принести Богові 
жертву і для того йти до Єрусали-
му. Виконати це одним не дозволя-
ла скупість, іншим – бідність, ще 
іншим – лінощі. У новій благодаті 
все це здійснює саме лише покаян-
ня, приносячи жертву в совісті. Не 
вимагає воно козеняти – лише спо-
віді. Нема горлиці в тебе, грішни-

ку? Зітхни – і Бог прийме твоє зі-
тхання краще за горлицю. Нема в 
тебе голуба? – Розкажи про гріхи 
свої Богові – і це буде твоїм все-
паленням. Нема в тебе ніякої іншої 
птиці? – Плач, – і будуть твої сльо-
зи прийняті від тебе як пожерт-
ва. Якщо помолишся, Бог прийме 
твою молитву замість тельця. 
Якщо припадеш до Нього зі щирим 
серцем, щиросердість твою по-
ставить вище за вола, що його 
колись приносили в жертву. Наві-
що готувати тобі пахощі? – По-
каяння очистить тебе без курін-
ня тиміяму.
Покаяння – це також і Божа тра-

пеза, бо завдяки йому Господь до-
вершує людське спасіння. Ісус го-
ворить: Їжа Моя – волю чинити 
Того, хто послав Мене, і діло Його 
вивершити (Ів. 4,34). Тож покаяння 
є чудесним хлібом Божим. Господь 
вкушає в ньому наш іспит сумлін-
ня. Він п’є покаянні сльози скрухи 
і насолоджується пахощами – щи-
рими зітханнями, оскільки вони 
для Нього – кадило запашне. Ось 
різноманітна пожива Божа: стри-
маність, піст, чування, сумлінна 
молитва, смиренна покора – усе 
це миліше Господеві від числен-
них жертв.
Покаяння – празник Богові; Єван-

геліє каже, що Бог радіє більше з 
одного грішника, що кається, ніж 
з дев’ятдесят дев’ятьох правед-
ників, що їм не треба покаяння (Лк. 
15,7). Каяття, влаштовуючи праз-
ник Богові, саме небо закликає на 
бенкет. Ангели радіють, коли по-
каяння запрошує їх на гостину. Всі 
чини небесні ликують, бо звеселя-
ються покаянням.
Покаяння приносить у жерт-

ву тих, які согрішили, але також 
і оживотворює їх; умертвляє – і 
знову воскрешає з мертвих. Як же 
це? Слухай: воно бере грішних, а 
повертає праведних. Вчора вони 
були мертві, а сьогодні завдяки по-
каянню стали живі для Бога. Вчора 
були чужі, а сьогодні – свої для 
Бога. Вчора – беззаконні, а сьогод-
ні – святі. Покаяння – велике горни-
ло, що мідь переплавляє на золото; 
бере свинець, а віддає срібло. Коли 
ти бачив, як скло набуває кольору 
гіацинту, смарагду чи сапфіру, то 
не матимеш сумнівів у таких пере-
твореннях, що стаються силою 
покаяння. З волі Божої покаяння 
єднає каянника з благодаттю Свя-
того Духа і робить людину цілко-
вито дитиною Божою».

Св. ЄФРЕМ СИРІЙСЬКИЙ
«ПОДВИЖНИЦЬКІ НАСТАНОВИ»

«Повернення блудного сина» (близько 1666-1669 р.,)
Рембрандт Гарменсзон ван Рейн (нід. Rembrandt Harmenszoon van Rijn)
1606—1669 – нідерландський художник, офортист доби бароко.

П О К А Я Н Н Я   
П РА З Н И К
Б О Г О В І

о. Ігор Яців:
«Він має бути Патріяхом…»
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У храмі святих апостолів Петра і Павла
у Львові освятили каплицю

У неділю, 27 лютого, Високопреосвященніший Влади-
ка Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львівський УГКЦ, звершив 
чин освячення каплиці, яка розміщена у крипті храму свв. 
апп. Петра і Павла (т. зв. костел Єзуїтів): саме у цій капли-
ці упродовж періоду реставрації храму відбуватимуться 
щонедільні богослужіння.
З владикою Ігорем співслужили настоятель храму свв. 

апп. Петра і Павла, голова Центру військового капеланства 
о. Степан Сус та капелан ліцею ім. Героїв Крут о. Тарас 
Михальчук. На святкове богослужіння прибули також на-
чальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук, родини 
військовослужбовців, ліцеїсти військового ліцею, пред-
ставники влади.
Архиєрей подякував о. Степану Сусу за клопітку і по-

слідовну працю, яку він провів для того, щоб доля храму 
була вирішена належним чином, а військовослужбовці 
мали можливість молитися у цій святині. 
Після богослужіння усі охочі мали можливість огляну-

ти храм.

20 лютого Високопреосвященні-
ший Владика Ігор (Возьняк), Архиє-
пископ Львівський УГКЦ, відвідав па-
рафію Різдва Пресвятої Богородиці 
(м. Львів, пл. Івана Павла ІІ, 1), щоби 
звершити освячення мозаїки Пресвя-
тої Богородиці, яка викладена в апсиді 
храму. Високопреосвященнішому вла-
диці співслужили настоятель храму о. 
Орест Фредина та інші священнослу-
жителі храму.
Мозаїчне панно отримало назву 

«Сихівська Богородиця «Знамення». 

Твір виконаний з понад одного мільйо-
на шматочків золотої смальти та різно-
го виду мармуру. Над твором працю-
вали митці Асоціації сакрального мис-
тецтва під керівництвом художника-
іконописця Святослава Владики. Бо-
городиця представлена в іконографіч-
ному типі «Знамення» – «Вмістилища 
Бога Невмістимого»: її лоно стало осе-
лею Необ’ємного нічим Творця і зна-
менням Його спасенної присутності 
посеред нас.
Після Божественної Літурґії була за-

читана грамота, згідно з якою, Бла-
женніший Любомир (Гузар), оціню-
ючи ревне та самовіддане служіння 
для Божої слави і добра Української 
Греко-Католицької Церкви, іменував 
всесвітлішого отця Ореста Фредину  
митрофорним протоієреєм і наділяє 
правом носити митру та набедреник. 
Владика Ігор привітав о. Ореста з цією 
церковною нагородою, а також поба-
жав чисельних Божих ласк, адже саме 

20 лютого настоятель храму Різдва 
Пресвятої Богородиці відзначає день 
своїх уродин.

о. Павло ДРОЗДЯК,
прес-секретар Львівської

архиєпархії.

Владика Ігор звершив освячення
мозаїчного панно «Сихівської Богородиці»

Преосвященний владика Венедикт, єпископ-помічник 
Львівський, взяв участь у конференції під назвою «Схід-
ноєвропейська рецепція Кирило-Методіївської спадщини 
у світлі навчання Івана Павла ІІ», яка відбулася 14 люто-

го у конференційному залі римо-католицької парафії св. 
Анджея Боболі в м. Люблін. У заході взяли участь архи-
мандрит Сергій Гаєк, о. д-р Славомір Павловські, профе-
сор Міхал Лесьов та ін.
Після конференції владика Венедикт очолив у парафі-

яльному храмі Божественну Літурґію, яку з ним співслужив 
римо-католицький єпископ Мечислав (Цісло) та інші свя-
щеннослужителі обох обрядів. Возвеличив Літурґію своїм 
співом перемиський архикатедральний хор УГКЦ під ке-
рівництвом Ярослава Вуйціка.
Варто також зазначити, що в рамках робочої поїздки 

владика Венедикт зустрівся з семінаристами Української 
Греко-Католицької Церкви, які навчаються у Люблінській 
духовній семінарії, та разом з ними молився Велику Ве-
чірню з Литією, напередодні празника Стрітення Господа 
нашого Ісуса Христа.

Для прес-служби Львівської архиєпархії:
диякон Назарій ЯРУНІВ

«Східноєвропейська рецепція
Кирило-Методіївської спадщини»

13 лютого, у Неділю митаря і фари-
сея, Високопреосвященний Влади-
ка Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львів-
ський, очолив Божественну Літурґію 
у Архикатедральному соборі свято-
го Юра. Під час цієї Літурґії склали 
вічні обіти на служіння у згромаджен-
ні сестер-служебниць Непорочної Діви 
Марії сестри Юстина Голубець та Ве-
роніка Вайда.
З нагоди складення названими се-

страми вічних обітів архиєрей наголо-
сив на особливості та величності по-
кликання до богопосвяченого життя, а 
також на важливості особистої співпра-
ці та витривалості на обраному шляху. 

«Стоїте у церкві перед Богом і перед 
людьми не для того, аби хвалитися, 
але щоби просити у Бога милосердя та 
духовної сили ходити перед Ним спра-
ведливими, – сказав, зокрема, влади-
ка. – Глядіть, щоб вітер випробувань, 
спокус, що походять від тіла, світу та 
диявола, не загасив вашого добро-
го наміру та не розвіяв щирої любо-
ві до Бога. Будьте смиренними й про-
стими, в думках – останніми, але в єд-
ності з Богом у Згромадженні та спіль-
ноті, – тоді виграєте й переможете…».
Розділити радість прийняття ві-

чних обітів до Львова прибула з Риму 
Генеральна настоятелька сестер-

служебниць Дженес Солюк. Вона при-
вітала всіх присутніх та висловила 
щиру вдячність усім за молитовну під-
тримку. В особливий спосіб головна на-
стоятелька подякувала батькам та ро-
дині с. Юстини та с. Вероніки за гарно 
вихованих дітей і запевнила, що слу-
жебницька родина збільшилась ще на 
дві родини. А ще попросила присутніх 
у храмі хлопців та дівчат уважніше при-
слухатись до поклику Ісуса, і, можливо, 
у когось іще зародиться покликання до 
монашого або ж до священичого життя.

Віра ЦЕНГЛЕВИЧ,
прес-служба Львівської архиєпархії

Вічні обіти у сестер-служебниць

ЄПИСКОПИ КИЄВО-ГАЛИЦЬКОГО ВЕРХОВНОГО 
АРХИЄПИСКОПСТВА УГКЦ ПРОВЕЛИ НАРАДУ
24-25 лютого у Брюховичах під Львовом відбулася 

нарада єпископів Києво-Галицького Верховного Архи-
єпископства Української Греко-Католицької Церкви. У 
засіданні взяли участь усі українські греко-католицькі 
єпископи, які діють на території України, та Апостоль-
ський адміністратор Бучацької єпархії УГКЦ.
Перед  нарадою  владики  зустрілися  з  римо-

католицьким єпископатом в Україні. Основними тема-
ми розмов були новітні реліґійні течії та рухи в Украї-
ні і десятиріччя візиту Папи Івана Павла ІІ до України.  

ЗУСТРІЧ РОДИН МІҐРАНТІВ У ГОШЕВІ
Уперше в Гошеві з 26 на 27 лютого відбулася зустріч 

міґрантів, їхніх родин та всіх охочих, яку з благосло-
вення голови Пасторально-місійного відділу УГКЦ 
владики Йосифа (Міляна) організував, виконавчий се-
кретар ПМВ о. Василь Поточняк. Нагадаємо, що поді-
бні зустрічі влаштовуються вже впродовж двох років 
і відбулися у Львові, Тернополі, Києві, Дрогобичі, Бо-
риславі та Болехові.

 ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ
У ПРОВІНЦІЇ ЧАКО (АРҐЕНТИНА) ПРИЗНАЧЕНО 

НОВОГО ДУШПАСТИРЯ
13 лютого українська греко-католицька парафія 

Успіння Пресвятої Богородиці м. Роке Саєнс Пенья, 
що в провінції Чако (Арґентина), отримала нового ад-
міністратора. Ним став о. Нестор Гарапчук, який до 
того часу виконував своє служіння в м. Посадас (про-
вінція Місіонес). 

ПЕРШІ КРОКИ ДУШПАСТИРСТВА УГКЦ
НА СВЯТІЙ ЗЕМЛІ

За дорученням Блаженнішого Любомира та з 
благословення владики Йосифа (Міляна), голови 
Пасторально-місійного відділу (ПМВ), з 12 до 21 лю-
того в Ізраїлі з робочим візитом перебував виконав-
чий секретар ПМВ о. Василь Поточняк. Метою поїзд-
ки було ознайомитися зі станом та потребами душпас-
тирства вірних УГКЦ, які перебувають у цій країні на 
заробітках або переїхали на постійне проживання ра-
зом зі своїми сім’ями.

ЗУСТРІЧ КЕРІВНИКА ДЕПАРТАМЕНТУ ІНФОРМАЦІЇ 
УГКЦ З ДУХОВЕНСТВОМ ЛУЦЬКОГО ЕКЗАРХАТУ
22 лютого в луцькому монастирі св. Василія Велико-

го в рамках курсів постійної формації відбулася зустріч 
духовенства Луцького екзархату. Цього разу темою став 
інформаційний супровід життя греко-католицьких гро-
мад. З цього приводу на зустріч завітав керівник Депар-
таменту інформації УГКЦ о. Ігор Яців.

ВЛАДИКА ПАВЛО (ХОМНИЦЬКИЙ)
ЗУСТРІВСЯ ІЗ МОЛОДДЮ

Нещодавно відбулася зустріч владики Павла (Хом-
ницького), єпарха Стемфордського, та отця Богдана Да-
нила, ректора семінарії св. Василія у Стемфорді, з мо-
лоддю єпархії. Зустріч була приурочена підготовці до 
Всесвітнього дня молоді, який відбуватиметься у серп-
ні цього року в Мадриді (Іспанія).

ЄПАРХІАЛЬНИЙ СОБОР МОНАШЕСТВА
У СТЕМФОРДСЬКІЙ ЄПАРХІЇ

Представники духовенства, богопосвячених осіб та 
мирян Стемфордської єпархії зібралися на Єпархіаль-
ний собор, щоб обговорити та проаналізувати роль бо-
гопосвячених осіб у Церкві, їхню місію та відповіді на 
виклики сьогодення. Собор відбувся 17 лютого у мо-
настирі cестер-cлужебниць у Слоцбургу (Нью-Йорк) і 
став підготовчим етапом до Патріаршого Собору, що 
проходитиме у Бразилії.

РИМСЬКА СПІЛЬНОТА УКРАЇНСЬКИХ
«МАТЕРІВ У МОЛИТВІ» ВІДСВЯТКУВАЛА

П’ЯТЬ РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
У неділю, 20 лютого,  у храмі Христа-Царя, що при го-

ловній управі Василіанського чину св. Йосафата у Римі, 
відбулися урочисті святкування з нагоди п’ятиріччя 
римської спільноти «Матері у молитві». Перед почат-
ком Архиєрейської св. Літурґії у переповненому хра-
мі лунали молитви матерів за своїх дітей та родини.

У ДРОГОБИЧІ МОЛИТОВНО ЗГАДАЛИ ПРИКЛАД 
ГЕРОЇЗМУ ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ

Студенти Дрогобицької духовної семінарії взяли участь 
в урочистому заході в м. Дрогобичі, присвяченому 22-й 
річниці виведення військ з Афганістану. Дійство відбу-
лося біля пам’ятника жертвам війни в Афганістані, що 
знаходиться на вул. Т.Шевченка. Після співу Державно-
го гимну України в супроводі військового оркестру серця 
присутніх занурилися у молитовну пам’ять за полеглими.
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У Тернополі відкриють елітну Католицьку школу. Плану-
ється, що заклад діятиме на базі однієї з діючих загально-
освітніх шкіл обласного центру.
В елітній міській школі навчатиметься 300-400 дітей. На-

вчання вестиметься згідно з державною програмою, проте 
в дусі загальнолюдських християнських цінностей. Серед 
іншого, введуть додаткові предмети, а викладати запро-
шуватимуть учителів, які сповідують реліґійні постулати 

та зможуть передати їх дітям.
Також активну участь у навчальному та виховному житті 

школи братимуть священнослужителі. Зокрема, єпарх 
Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк запев-
нив, що Церква готова забезпечити заклад спеціальними 
програмами і технічними засобами.

За матеріалами «Тернопільської правди»

Ситуація, в якій опинились реліґійні 
установи міста – критична. Для при-
кладу, Свято-Покровський монастир 
студійського уставу за грудень спла-
чував за спожитий газ та його тран-
спортування 752,4 грн. за тисячу ку-
бічних метрів; у січні ж ця цифра вже 
становила 2685,6 грн. Тобто ціна ви-
росла більш, ніж утричі. Це відбуло-
ся у зв’язку з набуттям чинності по-
станови НКРЕ від 31 січня 2011 року 
«Про затвердження граничного рівня 
ціни на природний газ для промисло-

вих споживачів та інших суб’єктів гос-
подарювання».
Настоятелі монастирів звернулися 

до міського голови Львова Андрія Са-
дового, а той, у свою чергу, звернув-
ся з листами до Президента України, 
Кабінету Міністрів, міністра палива та 
енергетики з проханням врегулювати 
це питання. «З метою зняття соціаль-
ної напруги, яка може виникнути вна-
слідок погіршення умов функціону-
вання реліґійних установ усіх конфе-
сій, пропонуємо внести зміни до по-
станови НКРЕ, де передбачити окре-
мий тариф (ціну) на природний газ для 
реліґійних організацій усіх без винятку 
конфесій, які зареєстровані в Україні 
в установленому законодавством по-
рядку», – йдеться у листі-зверненні.

«Раніше «Львівгаз» нараховував 
оплату за газ монастирям за тарифа-
ми, які передбачені для гуртожитків. 
Тепер же нас відносять до структур-

них будівель і рахують за в рази ви-
щими тарифами. А оплату вимага-
ють. Такі суми оплачувати нереаль-
но. Якщо у грудні ми заплатили 12.229 
грн, то вже в січні ця сума становила 
31.496 грн», – каже Провінційний еко-
ном Провінції отців-василіян Найсвя-
тішого Спасителя в Україні о. Йоса-
фат Коваль.

За матеріалами РІСУ

«Вчинімо наше серце як місце, де 
замешкує Бог, що не може терпіти 
жодних ідолів та примар. Не лякай-
мося! Киньмося в Божі обійми і слу-
жімо вірно Богу, прославляючи й бла-
гословляючи його» – з таким закли-
ком і побажанням звернувся влади-
ка Ігор (Возьняк), Архиєпископ Львів-
ський УГКЦ, до представників мона-
шества під час Божественної Літур-
ґії, яку архиєрей відслужив 15 люто-
го на празник Стрітення Господа Бога 
і Спаса Нашого Ісуса Христа у храмі 
святого священномученика Йосафата 
(м. Львів, вул. Замарстинівська, 134).
Пригадавши, що блаженний Мико-

лай Чарнецький став редемптористом-
місіонарем, посвятившись цілковито 
Богу, владика Ігор закликав богопос-
вячених осіб до поширення місіонер-
ського духа любові, не жаліти себе, 

а молитися та постити, аби дух па-
нував над тілом і провадив тіло, а не 
воно керувало духом. «Гідно реалі-
зуймо наше покликання та послання, 
котре походить від Бога, а здійснюєть-
ся у Церкві та нашій спільноті. Хай ім’я 
Господнє благословиться усім нашим 
єством», – побажав владика.
Варто пригадати, що празник Стрі-

тення ГНІХ є Днем богопосвячених 
осіб. На території України діє 12 чо-
ловічих чинів та згромаджень УГКЦ, 
які разом нараховують 648 членів, з 
яких 34 – новики, а 43 – кандидати.
Також на сьогоднішній день розви-

вається 19 жіночих монаших спільнот. 
Разом вони нараховують 812 черниць, 
з яких 47 – новички, а 22 – кандидатки.

о. Павло ДРОЗДЯК,
прес-секретар

Львівської архиєпархії

День богопосвячених осіб у Львівській архиєпархії

10 лютого Преосвящен-
ний  владика  Венедикт, 
єпископ-помічник Львів-
ської архиєпархії УГКЦ, 
взяв участь в установчому 
засіданні Організаційно-
го комітету зі спорудження 
пам’ятника бл. свщм. Оме-
лянові Ковчу в м. Перемиш-
ляни, яке відбулося у Ми-
трополичих палатах собо-
ру св. Юра.
Варто зазначити, що про 

отця Омеляна Ковча заго-

ворили порівняно недав-
но. Так, у 1999 році Єврей-
ська рада України на знак 
вдячності посмертно до-
лучила його до «правед-
ників України», а ще через 
три роки – під час відвідин 
Львова – Папа Іван Павло 
II проголосив його бла-
женним за віру, порятунок 
людей без страху за влас-
не життя і життя родини. 
Таким чином, через багато 
років по смерті отцю Оме-
ляну Ковчу таки було відда-
но належну шану за безко-
рисливе служіння людям. А 
цієї справи він не полишав 
навіть у катівнях німецько-
го концтабору Майданек.
Чи не найкраще про «па-

роха Майданека» під час 
екуменічного молебню за 
жертвами Майданека, який 
відбувся 25 березня 2002 
року, сказав Патріярх Лю-
бомир Гузар: «Ми тут зі-
бралися, щоб віддати шану 
отцю Омелянові, який був 

сином і священиком од-
ного народу, а загинув на 
землі другого народу, бо 
рятував синів і дочок тре-
тього народу. Прийшли ми 
сюди і тому, щоби щось 
із собою забрати, тобто 
науку: по-перше, навіть 
у найстрахітніших обста-
винах можна залишити-
ся людиною; по-друге, ре-
ліґійність – це наша зброя 

проти наших слабкостей; 
а, по-третє, мусимо зроби-
ти все, щоб такі трагедії ні-
коли не повторювалися. Ві-
дійдімо із цього місця кра-
щими людьми».

Підготувала
Віра ЦЕНГЛЕВИЧ,

прес-служба Львівської 
архиєпархії

У Перемишлянах буде споруджено
пам’ятник бл. свщм. Омелянові Ковчу

КИЇВСЬКА МОЛОДЬ ВІДСВЯТКУВАЛА
«СТРІТЕНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ»

19 лютого молодь Київської архиєпархії провела в 
Музеї Івана Гончара т.зв. «стрітенські вечорниці». Ки-
ївська молодь вже кілька років поспіль відзначає свя-
то Стрітення інсценізаціями та забавами, пам’ятаючи 
давнє народне повір’я: той, хто забув звичаї своїх бать-
ків, карається людьми і Богом. 

У ХАРКОВІ ВІДНОВИЛИ МЕМОРІАЛЬНУ
ДОШКУ ПАТРІАРХУ ЙОСИФОВІ (СЛІПОМУ)
22 лютого у Харкові відкрили відновлену меморі-

альну дошку на честь Патріарха Української Греко-
Католицької Церкви Йосифа (Сліпого). Таблицю вста-
новлено на будівлі ДАІ у Ленінському районі Харкова, 
де раніше знаходилася пересильна тюрма, в якій ми-
трополит Йосиф перебував під час пересилки на Си-
бір у 1961 році. Освятив пам’ятну дошку та відслужив 
панахиду владика Василь (Медвіт), єпископ-помічник 
Донецько-Харківського екзархату. Учасники церемо-
нії поклали до пам’ятного знака квіти. 

АПОСТОЛЬСЬКИЙ ДЕЛЕГАТ ВІДВІДАВ ГРЕКО-
КАТОЛИЦЬКУ ГРОМАДУ В АЛМАТИ

20 лютого Апостольський делегат для греко-
католиків у Казахстані та Середній Азії митрофорний 
протоієрей Василь Говера відвідав південну столицю 
Казахстану Алмати, де відслужив Божественну Літур-
ґію. З кінця грудня 2010 року в Алмати вже постійно 
душпастирює греко-католицький священик Дмитро 
Оршуляк. Богослужіння відбуваються у приміщенні 
римо-католицького катедрального собору.

ЦЕРКВА ДОПОМАГАЄ СПІВЗАЛЕЖНИМ
ВІД АЛКОГОЛЮ

18 лютого у Бучацькій єпархії з ініціативи Митропо-
личої підкомісії УГКЦ «За тверезість життя» відбув-
ся одноденний тренінг «Душпастирська праця зі спів-
залежними за методом духовної терапії». Учасниками 
тренінгу стали близько 30 священнослужителів єпархії.

ДО ОДЕСИ ПРИВЕЗЛИ МОЩІ
СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА

До греко-католицького храму св. апостола Андрія 
Первозванного, який знаходиться в Одесі на вули-
ці Гімназичній, 22/24, привезли мощі святого ціли-
теля Пантелеймона. Як повідомив настоятель Свято-
Андріївського храму о. Ігор Тарас, святий Пантелей-
мон допомагає іменем Христа навіть у найбезнадійні-
ших хворобах.

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННІ РАДИ ДИРЕКТОРІВ 
ХРИСТИЯНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Дев’ята поспіль Всеукраїнська проща католицьких 

шкіл до Зарваниці відбудеться 7 травня 2011 року – 
так вирішили на засіданні Ради директорів християн-
ських навчальних закладів. Захід, організований Комі-
сією УГКЦ у справах шкільництва, відбувся 19 люто-
го в молодіжному навчальному центрі ім. Івана Бос-
ко (м. Львів).

КОМІСІЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКО-ЗБОРІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2011 РІК
18  лютого  у  конференц -зал і  управл іння 

Тернопільсько-Зборівської єпархії відбулася коорди-
наційна нарада священиків, відповідальних за працю 
з молоддю в деканатах. Засідання очолив новопризна-
чений голова єпархіальної Комісії у справах молоді о. 
Орест Павліський, який ознайомив присутніх із пла-
ном діяльності комісії на 2011 рік. 

У ДОНЕЦЬКУ ВІДБУВСЯ
ЕКЗАРХІЙНИЙ CОБОР МОНАШЕСТВА

16 лютого у рамках підготовки до Патріаршого Со-
бору, присвяченого темі монашества, який проходити-
ме у Бразилії цього року, відбувся Cобор монашества 
Донецько-Харківського екзархату. Захід проходив у 
конференц-залі Всеукраїнського благодійного фонду 
«Наш Дім – Україна».

У ТЕРНОПОЛІ ВІДЗНАЧИЛИ РІЧНИЦЮ НАРО-
ДЖЕННЯ ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО

17 лютого фундація «Справа Патріарха Йосифа» 
спільно з управлінням Тернопільсько-Зборівської єпар-
хії УГКЦ та Тернопільською духовною семінарією у 
співпраці з колеґіумом ім. Патріарха Йосифа та дирек-
цією Тернопільської ґімназії ім. Івана Франка відзначи-
ли 119-ту річницю від дня його народження. Відбула-
ся низка наукових, мистецьких та молитовних заходів, 
приурочених пам’яті Блаженнішого Йосифа.

Монастирі Львівщини просять
переглянути тарифи на газ

Елітну Католицьку школу та військовий ліцей
відкриють у Тернополі
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Гучне відлуння отримала в Іта-
лії катехиза Папи Венедикта XVI від 
26.01.2011 р., в якій понтифік назвав 
св. Жанну д’Арк зразком для христи-
янських політиків.
У своєму коментарі італійський 

письменник і публіцист Антоніо Соччі 
відзначає помітну еволюцію в погля-

дах Папи Венедикта. Адже ще в 80-х 
роках кардинал Йозеф Ратцінґер на-
зивав політику «благородним мисте-
цтвом посередництва та компромі-
сів» і рішуче засуджував «політичне 
месіанство», яке в минулому неодно-
разово ставало причиною багатьох іс-
торичних катастроф. Саме ці тези кар-
динал Ратцінґер розвинув у своїй роз-
логій доповіді, прочитаній на конфе-
ренції Християнсько-демократичної 
партії Німеччини. Однак тепер Папа 
Венедикт XVI наполягає, що політич-
ний реалізм не має нічого спільного з 
прагматичним цинізмом, а пов’язаний 
з пристрасним прагненням до ідеа-
лу і вимагає послідовності у способі 
життя. У цьому контексті катехиза про 
св. Жанну д’Арк не була чимось винят-
ковим, оскільки їй передували числен-
ні заклики Папи до молодих християн 
іти в політику, аби присутність католи-
цтва на політичній арені була більш 

явною і дієвою.
На закінчення Антоніо Соччі закли-

кав офіційно проголосити св. Жанну 
д’Арк небесною покровителькою хрис-
тиянських політиків.

За матеріалами sibcatholic.ru

17 лютого Папа Венедикт XVI при-
йняв на приватній аудієнції президен-
та РФ Дмітрія Мєдвєдєва з дружиною 
та супроводжуючими особами. Після 
зустрічі з Папою президент Росії разом 
з міністром закордонних справ Сєрґє-
єм Лавровим мав розмову з Держав-
ним секретарем Апостольської Сто-
лиці кардиналом Тарчізіо Бертоне, 
якого супроводжував секретар у спра-
вах стосунків з державами архиєпис-
коп Доменік Мамберті.
У комюніке прес-центру Ватикану 

вказано, що під час відвертих розмов 
обидві сторони висловили задоволен-
ня з приводу стану існуючих стосун-
ків та підкреслили бажання їх зміц-
нювати. Визнано плідною співпрацю 
між Святим Престолом та Російською 

Федерацією як у сфері сприяння люд-
ським та християнським цінностям, 
так і в культурному і суспільному се-
редовищах, а також підкреслено по-
зитивний вклад, який може дати сус-
пільству міжреліґійний діалог.
Відбувся також обмін думками щодо 

міжнародної ситуації, зокрема, на 
Близькому Сході.
Дмітрій Мєдвєдєв уже зустрічався 

з Венедиктом XVI у Ватикані. Відбу-
лося це 3 грудня 2009 року. Цього ж 
разу президент Росії перебував в Іта-
лії на офіційне запрошення президен-
та Італійської Республіки Джорджо На-
політано з нагоди відкриття Року ро-
сійської культури та російської мови в 
Італії та Року італійської культури та 
мови в Росії. За матеріалами Радіо Ватикану

КАТОЛИКИ АВСТРАЛІЇ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО 
ПЕРШЕ ЧУДО ПАПИ ВЕНЕДИКТА XVI

Трирічна австралійська дівчинка, яку благословив 
Папа Римський Венедикт XVI, уникнула серйозних 
травм, які могли би статися в результаті катастрофи: ді-
вчинку переїхав автобус із 22-ма пасажирами, повідо-
мляє CWN із посиланням на «Sydney Morning Herald». 
Клер Гілл, батьки якої підняли її на руки, аби її міг по-
цілувати і благословити Папа Римський під час його 
візиту до Австралії в рамках Всесвітнього дня молоді, 
буквально вихопили з-під коліс автобуса. Хоча сліди 
шин чітко помітні на її животі, лікарі не знайшли у ди-
тини жодних серйозних травм після того, що сталося.

Джерело: Седмица.Ru

ІРЛАНДІЯ: ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ
КАТОЛИЦЬКИХ ШЛЮБІВ

В Ірландії зростає кількість молодих пар, які відвіду-
ють курси підготовці до сімейного життя. Курси прово-
дяться при Католицькому центрі з питань сім’ї і шлю-
бу «Accord», що має 60 офісів по всій території країни.  

«Accord» пропонує не лише підготовчі курси і пси-
хологічну підтримку парам, але й дає конкретні пора-
ди, наприклад, з організації святкування. Коментуючи 
досягнуті результати, директор центру «Accord» Рут 
Баррор висловила своє задоволення, що молоді пари, 
незважаючи на сучасні труднощі, продовжують сер-
йозно ставитися до сімейного життя й одружуються. 
«Причини для шлюбу не змінюються з часом, – ска-
зала Рут Баррор. – Це – кохання, взаємна підтримка і 
бажання створити сім’ю».  
До дня св. Валентина окремі інтернет-сторінки до-

дали інструкції зі створення весільних брошур з мо-
литвами і розважаннями про любов та шлюб у форма-
ті аудіо. Завдяки збагаченню вмісту сайтів, заявив ди-
ректор Курсів сімейного життя Стівен Каммінс, усі 60 
офісів центру «Accord» отримають доступ до більшої 
інформації в порівнянні з минулим.  
За даними центру «Accord», кількість пар, що звер-

нулися до них за допомогою, зросла на 11% у 2009 
році, а консультацію отримало понад 40.000 осіб. За-
галом протягом року одружується приблизно 20.000 
пар, і 75% із них вибирають католицьку церемонію.

За матеріалами Радіо Ватикан

У НІМЕЧЧИНІ ОДРУЖЕНИЙ ЧОЛОВІК СТАНЕ 
КАТОЛИЦЬКИМ СВЯЩЕНИКОМ

Новонаверненому з лютеранина в католицизм одру-
женому чоловікові Харму Клютінґу дозволили стати ка-
толицьким священиком і при цьому залишитися одру-
женим. Оскільки в Католицькій Церкві для прийняття 
священного сану обов’язковий целібат – обітниця без-
шлюбності, то для висвячення Х.Клютінґа необхідне 
було спеціальне благословення Папи Римського Вене-
дикта XVI, яке він і дав.
Втім, майбутній пастир одружений лише формаль-

но: його дружина ще в 2004 році стала черницею ор-
дену кармеліток і живе в монастирі. Обоє – і 61-річний 
Х.Клютінґ, і його дружина – були лютеранами, коли 
одружилися в 1977 році, але кілька років тому прийня-
ли католицизм. У них є двоє дорослих дітей.
За словами керівника прес-служби Ватикану о. Феде-

ріко Ломбарді, подібні випадки прийняття одружено-
го духовенства хоч і є великою рідкістю, але вже мали 
місце в історії Католицької Церкви.

За інформацією FoxNews

У світі зростає кількість ка-
толицьких священиків і од-
ночасно відчутно зменшу-
ється кількість тих, що за-
лишають священство. Про 
це з посиланням на Статис-
тичний щорічник Католиць-
кої Церкви повідомила газе-
та «L’Osservatore Romano». 
Значущим є той факт, що, 
починаючи від 1999 року, не 
було такого високого пози-
тивного зросту. Тобто кіль-
кість священиків збільшила-
ся на 809 осіб, що дає мож-
ливість дивитися в майбутнє 
з оновленою надією.
Дані статистики стосують-

ся 2009 року. Загальна кіль-

кість священиків на той час 
була 410.593 (роком рані-
ше їх було на 1427 менше), 
з яких 275.012 – приналеж-
ні до дієцезіального клиру, а 
135.051 входять до структу-
ри чернечих орденів. У Єв-
ропі, дієцезіальне духовен-
ство кількісно домінує над 
орденським.
Однак у Північній Америці 

кількість єпархіальних свя-
щеників з 1999-го по 2009 р. 
скоротилася на 7%, а чен-
ців – на 21%. В Європі в ці-
лому стало на 9% священи-
ків менше. Незважаючи на 
це, у 2009 році майже по-
ловина загальної кількос-

ті священиків була у Європі 
(46,5 %). Найбільший дефі-
цит священиків зареєстро-
вано в Африці та Латинській 
Америці.
Тенденції зміни кількості 

католиків співпадають зі змі-
нами, які стосуються покли-
кань: тобто в Африці, Азії та 
Центральній Америці кіль-
кість католиків зросла, – в 
той час, як у Північній Аме-
риці та Європі зменшилась. 
Однак розподіл кількості 
душпастирів та кількості ві-
рних залишається нерівно-
мірним: якщо в Європі, Пів-
нічній Америці та Азії від-
соток священиків від їх за-
гальної кількості переважає 

такий же показник серед ві-
рних, то, наприклад, у Ла-
тинській Америці, де про-
живає 42% католиків від їх 
загальної кількості, душпас-
тирюють лише 15% свяще-
ників.
У період між 1999 та 2009 

роками відзначено набагато 
нижчий показник смертнос-
ті священиків в порівнянні з 
новими свяченнями. Азія та 
Африка втішаються віднос-
но молодим духовенством. 
Зрештою, третина нових 
свячень припадає саме на 
ці регіони.

За матеріалами
Радіо Ватикану

ЧЕХИ ВРУЧНУ ПЕРЕПИСУЮТЬ СВЯТЕ ПИСЬМО
Переписати Святе Письмо як Кирило та Мефодій – це 

одна з ініціатив, приурочена до святкування 1150-річчя 
прибуття апостолів-слов’ян до Моравії: саме у цьому 
регіоні був зроблений їхній монументальний переклад 
Святого Письма на старослов’янську мову.
Католики з Оломоуца хочуть піти слідами Кирила та 

Мефодія, принаймні, частково. Оскільки зробити но-
вий переклад Святого Письма їм не під силу, вони ви-
рішили просто переписати його вручну на великих сто-
рінках хроніки. До проекту долучилося вже кількасот 
осіб, зазвичай – цілими родинами. Старші діти беруть 
участь в переписуванні, а молодші ілюструють рукопи-
си на зразок середньовічних манускриптів.
Хоча річницю євангелізації Великої Моравії відзна-

чатимуть тільки через два роки, згаданий рукопис Свя-
того Письма має бути готовим до цьогорічного Вели-
кодня. Після оправи його буде виставлено в парафії св. 
Мауриція в Оломоуці. Влітку 2013 року він буде одним 
із головних символів святкування річниці. Чехи і нада-
лі сподіваються, що у святкуванні прийме участь Папа 
Венедикт XVI.

За матеріалами KAI 

Архиєпископа Івана Юрковича, який 
від 22 квітня 2004 року до сьогодні був 
Апостольським нунцієм в Україні, Папа 
Венедикт XVI призначив послом Вати-
кану в Російській Федерації.
Його Високопреосвященство Архи-

єпископ Іван Юркович (Ivan Jurkovič) 
за походженням – словенець. Він на-
родився 10 червня 1952 року, у 1978 
році закінчив теологічні студії, а на свя-
щеника був рукоположений 29 черв-
ня 1977 року. Потім навчався в Пап-
ській Церковній Академії, а 1 трав-
ня 1984 року розпочав дипломатичну 
службу при Святому Престолі. У 1988 
році отримав ступінь доктора каноніч-
ного права.
Упродовж своєї дипломатичної служ-

би Архиєпископ Іван Юркович займав 
різні посади: секретар Апостольської 
нунціатури у Південній Кореї (1984-
1988), аудитор Апостольської нунці-
атури в Колумбії (1988-1992), радник 
Представництва Святого Престолу в 
Російській Федерації, радник у Держав-
ному Секретаріаті з питань Організації 
з безпеки та співробітництва в Євро-

пі (ОБСЄ) (1996-2001). 28 липня 2001 
року був призначений Апостольським 
нунцієм в Білорусі і титулярним єпис-
копом Корбавії; єпископське рукополо-
ження отримав 6 жовтня 2001 року. А 
22 квітня 2004 року монсеньйор Іван 
Юркович був призначений Апостоль-
ським нунцієм в Україні, де звершував 
свою місію впродовж 7 років.
Архиєпископ Іван Юркович є Почес-

ним конвентуальним капеланом Вели-
кого Хреста Суверенного Військового 
Ордену Госпітальєрів святого Йоана 
Єрусалимського, Родоського та Маль-
тійського. Його Високопреосвященство 
володіє італійською, англійською, іс-

панською, німецькою, французькою, 
українською та російською мовами.
Нагадаємо, посада папського нунція 

в Російській Федерації залишалася ва-
кантною від 19 січня ц.р. у зв’язку з при-
значенням попереднього нунція – Ар-
хиєпископа Антоніо Меніні – послом 
Ватикану у Великобританії.
Будучи священиком, монсеньйор 

Юркович уже працював у Росії впро-
довж чотирьох років (1992-1996) як 
радник (секретар) Представництва 
Святого Престолу. Під час своєї праці 
в Москві Його Високопреосвящен-
ство також викладав канонічне право 
у Коледжі католицького богослов’я ім. 
св. Томи Аквінського (1993-1996), де 
опублікував російською мовою такі 
праці, як «Канонічне право про шлюб» 
(Москва, 1993), «Канонічне право 
про Божий народ» (Москва, 1993), 
«Латинсько-російський словник тер-
мінів та висловів Кодексу Канонічного 
Права» (спільно з А.Ковалем, Москва, 
1995), «Канонічне право про Божий 
народ та про шлюб» (друге видання, 
Москва, 2000 рік).

Âåíåäèêò XVI ñòàâ ïðèõèëüíèêîì ðàäèêàë³çìó â ïîë³òèö³?

Ïàïà çóñòð ³âñÿ ç ïðåçèäåíòîì Ðîñ ³ ¿

Àïîñòîëüñüêèé íóíö³é ²âàí Þðêîâè÷ ¿äå ç Óêðà¿íè

Ê³ëüê³ñòü ñâÿùåíèê³â ó ñâ³ò³ çðîñòàº
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В Ірландії зростає кількість молодих 
пар, які відвідують курси підготовці до 
сімейного життя. Курси проводяться 
при Католицькому центрі з питань сім’ї 

і шлюбу «Accord», що має 60 офісів по 
всій території країни.  

«Accord» пропонує не лише підго-
товчі курси і психологічну підтримку 
парам, але й дає конкретні поради, 
наприклад, з організації святкуван-
ня. Коментуючи досягнуті результа-
ти, директор центру «Accord» Рут Бар-
рор висловила своє задоволення, що 
молоді пари, незважаючи на сучасні 
труднощі, продовжують серйозно ста-
витися до сімейного життя й одружу-
ються. «Причини для шлюбу не змі-
нюються з часом, – сказала Рут Бар-
рор. – Це – кохання, взаємна підтрим-
ка і бажання створити сім’ю».  
До  дня  св .  Валентина  окремі 

інтернет-сторінки додали інструкції 
зі створення весільних брошур з мо-
литвами і розважаннями про любов та 
шлюб у форматі аудіо. Завдяки збага-

ченню вмісту 
сайтів, зая-
вив директор 
Курсів сімей-
ного  життя 
Стівен Кам-
мінс, усі 60 
офісів  цен-
тру «Accord» 
отримають 
дос т уп  до 
більшої інформації в порівнянні з ми-
нулим.  
За даними центру «Accord», кіль-

кість пар, що звернулися до них за до-
помогою, зросла на 11% у 2009 році, а 
консультацію отримало понад 40.000 
осіб. Загалом протягом року одружу-
ється приблизно 20.000 пар, і 75% із 
них вибирають католицьку церемонію.

За матеріалами Радіо Ватикан

У єзуїтському храмі 
св. Михаїла у Мюнхені 
вдалося ідентифікува-
ти два релікварії з мо-
щами св. Івана Хрис-
тителя, св. апостола 
Якова і св. Миколая Чу-
дотворця. Мощі у ви-
гляді кісткових остан-
ків розміщені під склом 
на оксамиті серед мо-
щей інших святих, чия 
приналежність наразі 
не встановлена.
Релікварії знахо-

дяться у другій пра-
вій каплиці при вході 
до храму. На малень-
ких вицвілих від часу 
пергаментних клап-

тиках, прикріплених 
до кожної частинки 
мощей, ледве вда-
лося відчитати напи-
си латиною з імена-
ми святих.
Про ці мощі міститься 

згадка у книзі «Trophаea 
Bavarica» (Bayerische 
Sigeszeichnen), ви-
пущеній латинською 
мовою у Мюнхені в 
1597 році. Мощі цих 
святих разом з іншими 
були доставлені з Риму 
до столиці Баварсько-
го герцогства наприкін-
ці XVI століття.
Мощі св. Івана Хрис-

тителя та св. Миколая 
зберігаються також 
у пишних релікварі-
ях, що знаходяться в 
мюнхенському Музеї 
резиденції. Так, згід-
но з ексклюзивною 
інформацією, підго-

товленою референ-
том адміністрації ре-
зиденції  Мюнхена 
доктором Крістіаном 
Квайтчем, мощі св. 
Миколая-чудотворця 
(у вигляді тім ’яної 
кістки черепа) знахо-
дяться в позолоче-
ному релікварії за № 
58. Прикрашений ко-
штовними каменями і 
перлами, він виготов-
лений в 1619 р. мюн-
хенським ювеліром 
Берхардом Петером.

Джерело:
Седмица.Ru 

Ізраїльські археологи виявили місце 
поховання біблійного пророка Заха-
рії. Як говориться в прес-релізі Ізра-
їльського управління старожитностей, 
воно знаходиться у візантійській церк-
ві V-VII століть, розкопаної в Хірбет-
Мідрасі, що в Юдеї.

Церква, збудована як традиційна ві-
зантійська базиліка, знаходилася на 
території великого поселення, про ба-
гатство якого свідчать розкішні моза-
їки, мармурові колони та покриті рід-
кісними візерунками артефакти. У під-
земеллі церкви виявлено розгалужену 
систему тунелів, що відноситься, судя-
чи зі знайдених там монет та керамі-
ки, до I-II століття. У тунелях були дже-
рела і приміщення для зберігання їжі.
В одному з нефів археологи вияви-

ли прохід в порожню гробницю. Розта-
шування церкви збігається з вказівка-
ми письмових джерел та Мадабської 
карти VI століття, які містять дані про 
місце поховання пророка Захарії, яке 
було виявлене візантійцями у V сто-
літті.

З пророком Захарією, що жив, імовір-
но, в VI столітті до Р.Х. (під час і відра-
зу після вавилонського полону євреїв), 
пов’язують Книгу пророка Захарії (пе-
редостанню зі старозавітних пророчих 
книг), що містить пророцтва про земне 
життя і страждання Месії. Точність вка-
зівок Мадабської карти вже не раз під-
тверджувалась археологами.
Хірбет-Мідрас був важливим посе-

ленням в період Другого храму (516 рік 
до Р.Х. – 70 рік нашої ери). Його зруй-
нували римляни у 135 році н.е. під час 
придушення повстання Бар-Кохби. Піз-
ніше воно відродилося як християн-
ське поселення, хоча, за припущення-
ми сучасних вчених, по сусідству з ві-
зантійською церквою там знаходила-
ся велика синагога. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦЕРКВИ ДО ЄС: ДОСИТЬ
МОВЧАТИ ПРО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН
Церкви Європи домагаються від Європейського Со-

юзу, щоби він дав світові чіткий сигнал у справі пере-
слідування християн. Нещодавно в Бєлграді закінчи-
лося спільне засідання двох органів, що об’єднують 
представників католицьких єпископатів (CCEE) та не-
католицьких Церков (KEK) на «старому континенті». 
Вони звернулися з листом до керівника дипломатії Єв-
ропейського Союзу Кетрін Ештон. У ньому вони доби-
ваються, аби питання долі послідовників Христа було 
підняте на найближчій зустрічі міністрів закордонних 
справ, і щоб Євросоюз взяв активну участь у захисті 
реліґійної свободи у всьому світі. З огляду на потребу 
негайних дій у справі захисту християн, що знаходять-
ся під загрозою на Близькому Сході, не можна далі за-
мовчувати їх переслідувань, – написали представни-
ки європейських Церков.

За матеріалами Радіо Ватикану

«Ми не хочемо показово-
го моління на вулиці», – зая-
вив президент Франції Ніко-
ля Саркозі.  Ці слова стали 
виразним натяком на прак-
тики мусульман.

«Звісно ж, треба шанува-
ти кожного у його відміннос-
ті. Однак ми не хочемо сус-
пільства, в якому різні спіль-
ноти співіснують поруч. 
Коли хтось приїжджає до 
Франції, він повинен погоди-
тися на влиття у одну спіль-
ноту, якою є спільнота наро-
ду. А якщо хтось проти та-
кого – його приїзд до Фран-
ції не вітається», – сказав 
Саркозі.
П р е з и д е н т  д о д а в , 

що  « с п і в в і т ч и з н и к и -
мусульмани повинні мати 
можливість жити та визна-
вати свою релігію, так само, 
як всі інші», але застеріг, 

що в цьому випадку може 
йтися «лише про фран-
цузький іслам, а не про 
іслам у Франції». Під час 
свого виступу у телепрогра-
мі «Paroles de Français» го-
лова держави зазначив, що 
мусульмани повинні шану-
вати закони та звичаї цієї 
країни.
Саркозі вважає нормаль-

ним існування мечетей, але 
разом з тим додає, що «ми 
не хочемо показового мо-
ління на вулиці». «Молитва 
нікого не ображає, але ми 
не хочемо агресивного релі-
ґійного прозелітизму», – за-
значив він.
Поза тим, президент за-

певнив, що «французь-
ка національна спільно-
та не змінить свого спосо-
бу життя, рівноправності 
жінок та чоловіків, права на-

вчатися у школі для дівча-
ток». Саркозі пообіцяв, що 
за його президентської ка-
денції не буде масових ле-
галізацій, бо їхня величез-
на кількість призвела до 
того, що нині вже не можна 
вести мови про суспільну ін-
теграцію новоприбулих. «Ін-
тегрувати можна лише тоді, 
коли можеш запевнити по-
мешкання та роботу», – за-
значив президент. Ліками 
проти зменшення напливу 
імміґрантів президент Сар-
козі вважає кращу політи-
ку розвитку африканських 
країн. Він навів приклад Бе-
ніну – найбіднішої країни 
світу: «Нині у Франції пра-
цює бенінських лікарів біль-
ше, ніж у самому Беніні».
Французький президент 

зізнався, що політика муль-
тикультуралізму в демокра-

тичних країнах зазнала по-
разки, бо – як переконаний 
Саркозі – «забагато займа-
лися тотожністю приїжджих, 
а замало – тотожністю тієї 
країни, яка їх приймала». 
Раніше про поразку мульти-
культуралізму вже говорила 
канцлер Німеччини Анґела 
Меркель та прем’єр Вели-
кобританії Девід Кемерон.

За матеріалами KAI

ПРОВІДНІ КАТОЛИЦЬКІ ТЕОЛОГИ ЄВРОПИ
ЗАКЛИКАЮТЬ ДО ЦЕРКОВНОЇ РЕФОРМИ

Провідні католицькі теологи Німеччини, Австрії і 
Швейцарії представили нещодавно в інтернеті підго-
товлений ними документ «Церква 2011 року: необхід-
ний рух». Він містить перелік кардинальних реформ, 
які, на думку богословів, слід найближчим часом про-
вести в Католицькій Церкві. Під цим документом вже 
підписалися 144 теологи, їхні імена називає мюнхен-
ська газета «Sueddeutsche Zeitung». Серед них – такі 
відомі діячі, як Пітер Хюнерманн, Дітмар Міт, Фрід-
хельм Хенгсбах, Еберхард Шокенхофф і Фрідхельм 
Меннекес.
Документ починається оглядом чисельних фактів 

скандальних зловживань та їхніх наслідків для Церк-
ви. Автори вимагають фундаментальних реформ в 
основних сферах діяльності Церкви, у тому числі – в 
її структурі, правовій галузі, пастирському служін-
ні тощо. У документі представлені і можливі варіан-
ти вирішення проблем Католицької Церкви, що нако-
пичилися.
Богослови стверджують, що, серед іншого, необхід-

но розширити участь вірних у призначенні священнос-
лужителів, допустити рукоположення одружених муж-
чин, підвищувати реліґійну культуру членів Церкви.
Центральний комітет німецьких католиків (ZDK) вже 

привітав заклик богословів до радикальних реформ в 
Католицькій Церкві, повідомило аґентство KNA.

НА ЗАКАРПАТТІ СТВОРЮЮТЬ ПАТРІОТИЧНУ 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКУ СПІЛКУ

В Ужгороді відбулося вже друге засідання ініці-
ативної групи зі створення Закарпатської обласної 
греко-католицької спілки імені владики Івана Марґі-
тича. Ініціатори створення вважають, що в Закарпатті 
назріла потреба створення світської організації, яка б 
об’єднала українську греко-католицьку громадськість 
області і продовжила духовно-патріотичну діяльність 
народного єпископа Івана Марґітича.
Метою та завданням спілки, відповідно до проек-

ту статуту, який обговорювався на засіданні, будуть:
– популяризація української мови, сприяння утвер-

дженню її використання як під час Богослужінь, так 
і в усіх інших сферах діяльності Мукачівської греко-
католицької єпархії;

– входження Мукачівської греко-католицької єпар-
хії в єдину Українську Греко-Католицьку Церкву із 
перспективою перетворення її в Український Греко-
Католицький патріархат;

– наукова, освітня, просвітницька та виховна робо-
та, пропагування та поширення духовності, християн-
ських цінностей, моралі, національних традицій, здо-
рового способу життя.
У спілці передбачатиметься як індивідуальне, так і 

колективне членство. Щодо першого, то ними на од-
накових засадах будуть як миряни, так і духовні осо-
би, а колективними членами можуть стати організації, 
товариства, установи, колективи тощо.
На засіданні було розглянуто порядок та дату прове-

дення обласної установчої конференції. Наразі плану-
ється її скликання 9 квітня поточного року в м. Ужго-
род.

За матеріалами Zaxid.net

КІЛЬКІСТЬ ПРИБІЧНИКІВ КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ В ІСПАНІЇ ЗРОСТАЄ

В Іспанії зростає кількість громадян, які бажають 
відраховувати частину прибуткового податку на ко-
ристь Католицької Церкви. Ці дані були оприлюдне-
ні на прес-конференції з презентації останньої кампа-
нії декларацій доходів. У декларації 2010 року, в якій 
підраховується прибутковий податок за попередній, 
2009-й рік, число декларацій з відрахуваннями на ко-
ристь Церкви в Іспанії зросло майже на 66 тисяч.
Загалом відрахування на користь Церкви вказані в 

7 мільйонах 260 тисячах 138-ми деклараціях. За три 
останні роки зростання склало майже 800 тисяч. Якщо 
врахувати, що значна частина декларацій про доходи є 
спільною (сімейною), можна говорити про 9 мільйонів 
платників податків, які підписалися під графою «від-
рахування Церкві».
Водночас хоча відсоток жертводавців і виріс, проте 

сама сума відрахувань стала меншою. Але в умовах 
економічної кризи і песимістичних прогнозів можна 
все ж говорити про велику позитивну зміну.

За матеріалами Радіо Ватикану
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17 лютого у Києві з нагоди скликан-
ня Виборчого Синоду Єпископів УГКЦ 
відбулася прес-конференція за учас-
ті Адміністратора УГКЦ Владики Ігоря 
(Возьняка), cекретаря Синоду Єписко-
пів УГКЦ владики Богдана (Дзюраха) 
та керівника Правничого відділу Па-
тріаршої курії о. д-ра Віталія Токаря.
Отож, Синод Єпископів Української 

Греко-Католицької Церкви для обран-
ня Верховного Архиєпископа розпо-
чнеться 21 березня у Реколекційному 
центрі імені Патріарха Йосифа Слі-

пого у Львові-Брюховичах. Відпо-
відний Декрет з цього приводу під-
писав 11 лютого у Києві, при Патрі-
аршому соборі Воскресіння Хрис-
тового, Адміністратор Української 
Греко-Католицької Церкви Архиєпис-
коп Ігор (Возьняк). «До участі у Синоді 
скликаються всі єпископи Української 
Греко-Католицької Церкви, члени Си-
ноду Єпископів УГКЦ, особливо ті, які 
силою права мають важкий обов’язок 
брати у ньому участь», – наголосив 
Преосвященний Владика Ігор.

За словами Адміністратора Церкви, 
Виборчий Синод УГКЦ скликається 
на підставі норми канону 128, пунк-
ту 3 Кодексу канонів Східних Церков. 
Члени Синоду Єпископів УГКЦ зали-
шатимуться у місці проведення Си-
ноду до підтвердження вибору Свя-
тішим Отцем та офіційного проголо-
шення нового Предстоятеля УГКЦ.

«Сьогодні до Синоду Єпископів 
УГКЦ входить 50 єпископів з Украї-
ни та з-за кордону, – пояснив секре-
тар Синоду Єпископів владика Бог-

дан (Дзюрах). – Синод – це законо-
давчий орган Церкви, до складу якого 
входять виключно єпископи. Він ви-
значає внутрішню і зовнішню політи-
ку Церкви, дбає про розбудову струк-
тур, вирішує пасторальні, екуменічні 
та освітні питання. Синод Єпископів 
Української Греко-Католицької Церк-
ви зазвичай збирається раз на рік».

Українська Греко-Католицька 
Церква є найбільшою Східною Ка-
толицькою Церквою у світі. Вона 
налічує понад 5,5 мільйонів ві-
рних. В Україні до складу УГКЦ 
входять такі єпархії та екзархії: 
Київська та Львівська архиєпархії; 
Івано-Франківська, Коломийсько-
Чернівецька ,  Самбірсько -
Дрогобицька, Тернопільсько-
Зборівська, Бучацька, Стрий-
ська та Сокальсько-Жовківська 
єпархії; Донецько-Харківський, 
Одесько-Кримський та Луцький 
екзархати. Поза межами України 
до Верховного Архиєпископства 
входять: у Польщі – Перемисько-
Варшавська митрополія; у За-
хідній Європі – три Апостоль-
ські екзархати для українських 
греко-католиків: у Німеччині і 
Скандинавії, у Франції, Швейца-
рії і країнах Бенілюксу та Вели-
кобританії; у Північній Амери-
ці – дві греко-католицькі митро-
полії: у США – Філадельфійська, 
яка складається з чотирьох єпар-
хій: у Філадельфії, Пармі, Чікаґо і 
Стемфорді; у Канаді – Вінніпезь-

ка митрополія, яка складається з 
п’яти єпархій: у Вінніпегу, Едмон-
тоні, Нью-Вестмінстері, Саскату-
ні й Торонто. Крім того, існують 
єпархії УГКЦ в Арґентині (з цен-
тром у Буенос-Айресі), Бразилії 
(з центром в Куритибі) та Австра-
лії, Новій Зеландії та Океанії (з 
центром у Мельбурні). Українські 
греко-католики мають також ві-
каріат у Румунії, громади у Литві 
(Вільнюс), Латвії (Рига, Даугав-
пілс та Резекне), Естонії (Таллінн), 
Молдові (Кишинів), Австрії, Параґ-
ваї, Венесуелі, Португалії, Італії, 
Іспанії, Греції, Казахстані та Росії.
Згідно з даними Державного ко-

мітету у справах статистики, ста-
ном на 1 січня 2010 року до юрис-
дикції УГКЦ належало 3597 заре-
єстрованих громад, в яких душ-
пастирювало 2347 священиків. 
Крім того, в лоні УГКЦ загалом 
діють 105 чоловічих та жіночих 
монастирів, в яких нараховується 
1248 монахів та монахинь. Глиб-
ше запізнатися з наукою Христо-
вої Церкви греко-католики та всі 
бажаючі мають змогу у 15-ти на-

вчальних закладах, з яких ключо-
вим є Український католицький 
університет у Львові. Загалом у 
греко-католицьких навчальних 
закладах навчаються 1273 сту-
денти денної форми навчання 
та 252 – заочної. При кожній тре-
тій парафії діють недільні школи, 
яких загалом є 1138. Дізнатися 
про актуальні церковні події ми-
ряни можуть зі сторінок 27 періо-
дичних видань. Крім того, в Укра-
їні є три греко-католицькі видав-
ництва: «Свічадо», «Місіонер» та 
«Нова зоря».
До 10 лютого 2011 року УГКЦ 

очолював Блаженніший Любомир 
кардинал Гузар, обраний перед 
десятьма роками після смер-
ті свого попередника на престо-
лі Мирослава Івана кардинала 
Любачівського. Він став першим 
Предстоятелем Церкви, обраним 
спеціальним Синодом Єпископів 
після виходу Церкви із підпілля та 
здобуття Україною незалежності. 
За Блаженнішим Любомиром збе-
режуться усі титули та почесті, на-
лежні його санові

Звичайною процедурою 
обрання Верховного Архи-
єпископа є вибори на Сино-
ді Єпископів. Позаяк Верхо-
вний Архиєпископ є єписко-
пом, залишаються чинни-
ми також вимоги до кан-
дидата на єпископа. Пар-
тикулярне право Церкви 
sui iuris (свого права) може 
також встановлювати й 
інші вимоги до кандидата, 
який може стати Верхо-
вним Архиєпископом.
Адміністратор Верхо-

вноархиєпископської Церк-
ви повинен повідомити 

всім єпископам даної Церк-
ви про вакантність пре-
столу та скликати єпис-
копів на Синод для виборів.
Синод для виборів зазви-

чай повинен відбуватися 
упродовж одного місяця 
(або найбільше – двох мі-
сяців, якщо на це дозволяє 
партикулярне право) від 
дня вакантності престолу.
Усі члени Синоду Єписко-

пів, які повинні бути скли-
кані на Синод, мають ак-
тивний голос у виборах. 
Кожен єпископ має право 
на один голос. Голосування 

через заступника або лис-
том заборонене. В примі-
щенні для виборів можуть 
бути присутні тільки чле-
ни Синоду, секретар і лі-
чильна комісія.
Головуючим на Синоді є 

Адміністратор Верховно-
архиєпископської Церкви. 
До обов’язків голови нале-
жить повідомити обра-
ному результат виборів й 
оголосити його в разі при-
йняття цього вибору кан-
дидатом. Для допомоги у 
виборах серед числа членів 
Синоду повинні бути при-

значені два єпископи для лі-
чильної комісії і секретар. 
Усі присутні мають від-
повідальний обов’язок збе-
рігати таємницю стосов-
но усіх питань, що стосу-
ються виборів, упродовж і 
після Синоду.
Зазвичай потрібно отри-

мати дві третини голосів, 
щоб бути обраним; парти-
кулярне право може змен-
шити цю вимогу до абсо-
лютної більшості після 
дванадцятьох безрезуль-
татних голосувань. Коли 
вимога зменшується до 

абсолютної більшості, то 
число кандидатів повинне 
бути зменшене до двох з 
найбільшою кількістю го-
лосів.
Обраний отримує два ко-

рисні дні, щоби прийняти 
чи відхилити вибір. Відхи-
лення вибору призведе до 
абсолютної втрати цих 
прав, однак особа може 
бути переобрана.
Обраний єпископ пови-

нен надіслати власноруч-
ного листа до Римського 
Архиєрея для затверджен-
ня вибору. Після отриман-

ня затвердження він скла-
дає перед Синодом Єпис-
копів визнання віри й обі-
тницю ревно виконувати 
свій уряд, а після проголо-
шення його обрання він 
повинен бути інтронізо-
ваний як Верховний Архи-
єпископ згідно з приписа-
ми літургічних книг, після 
чого отримує повні права 
на свій уряд.

Департамент
інформації УГКЦ

 «Під час виборів нового Пред-
стоятеля УГКЦ владики не змо-
жуть покидати приміщення, при-
ймати гостей чи спілкуватися по 
мобільному телефону» – про це 
під час прес-конференції у Києві 
повідомив секретар Синоду 
єпископів УГКЦ владика Богдан 

(Дзюрах). За словами владики, 
хоч на Синоді й не будуть ви-
користовувати потужну техніку, 
яка б нейтралізовувала сигнали 
радіозв’язку, як це було у Ватика-
ні під час конклаву, однак єписко-
пів попросять таки не контакту-
вати із зовнішнім світом. «Увесь
технічний персонал також скла-
де присягу на дотримання таєм-
ниці», – додав секретар Синоду 
єпископів УГКЦ.
Тим часом, за словами Адмі-

ністратора УГКЦ Архиєпископа 
Ігоря (Возьняка), поки що не за-
фіксовано певних спроб тиску на 
членів Синоду щодо їхнього по-
дальшого вибору.
У відповідь на запитання, чи 

будуть самовисуванці серед 

претендентів на найвищий пре-
стол УГКЦ, владика Ігор відзна-
чив: «Кожен із нас іншого вважає 
кращим за себе».
Як роз’яснив керівник Правни-

чого відділу Патріаршої курії о. 
д-р Віталій Токар, згідно з парти-
кулярним правом, до списку кан-
дидатів вносяться усі учасники 
Синоду. За його словами, Вер-
ховним Архиєпископом УГКЦ 
може бути обраний кандидат, 
не молодший 40 років, який має 
не менше як 10 років священ-
ства. За інформацією церков-
ного правника, виборчий кворум 
складають дві третини єписко-
пів, які зобов’язані брати участь 
у Синоді.

«Покликані  усі ,  однак  не 

всі зобов’язані брати участь. 
Є п и с к о п и - е м е р и т и  н е 
зобов’язані, але можуть бути 
присутні», – пояснив отець Ві-
талій. 
За його словами, після того, 

як єпископи зроблять свій вибір, 
вибрана особа матиме два дні 
на роздуми: «Якщо ця особа 
через два дні промовчить, то ви-
бори розпочнуться знову; якщо 
ж погодиться, то звертається до 
Святішого Отця з листом про 
підтвердження своєї кандидату-
ри», – зазначив правник.
Як повідомив владика Богдан 

(Дзюрах), на сьогоднішній день 
серед 50 греко-католицьких 
єпископів є 15 владик-емеритів. 
Найстаршому із них – єписко-

пу зі США Інокентію Лотоцько-
му – виповнилося 95 років. Най-
молодшим греко-католицьким 
ієрархом є 40-річний владика 
Святослав Шевчук, який зараз 
є Апостольським адміністрато-
ром єпархії УГКЦ в Арґентині. 
«Більшість єпископів отримали
свої свячення за часів Блаженні-
шого Любомира», – зауважив се-
кретар Синоду єпископів УГКЦ.
Нагадаємо, що Синод єпис-

коп і в  Укра їнсько ї  Греко -
Католицької Церкви для обран-
ня Верховного Архиєпископа 
розпочнеться 21 березня у Ре-
колекційному центрі імені Патрі-
арха Йосифа Сліпого у Львові-
Брюховичах.

За матеріалами РІСУ

ВИБОРИ НОВОГО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ УГКЦ
РОЗПОЧНУТЬСЯ 21 БЕРЕЗНЯ

УГКЦ сьогодні

ПРАВНИЧА ДОВІДКА ПРОЦЕДУРИ ОБРАННЯ ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА

) З і б ’ і б С

Під час виборчого Синоду УГКЦ єпископів попросять
не контактувати із зовнішнім світом
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о. Ігор Яців:
«Він має бути Патріярхом…»

– Наскільки міцна платфор-
ма розвитку УГКЦ у власній, 
«східній» традиції? Як міцно 
даний напрямок підтриму-
ється єпископатом УГКЦ?

– УГКЦ є Церквою східного об-
ряду. Якщо вона відходитиме від 
цієї засадничої правди, вона пе-
реставатиме бути собою, втра-
чатиме свою ідентичність. Це, 
якщо розумію я, то тим біль-
ше – єпископи нашої Церкви. 
Це також (щодо плекання своєї 
східної традиції) чітко окреслив 
ІІ Ватиканський Собор, зокрема, 
у Догматичній конституції «Світ-
ло народів». Головною тезою ІІ 
Ватиканського Собору є правда, 
що багатство Католицької Церк-
ви є у різноманітності обрядів і 
традицій.
Говорячи про «міцну платфор-

му», можу стверджувати, що в 
цьому питанні сьогодні Синод є 
однозгідним. У цьому, зокрема, 
можемо переконатися, подивив-
шись на одноголосність членів 
Синоду у питанні визнання па-
тріаршої гідності УГКЦ. А патрі-
архат, як розумієте, і є одним із 
ключових елементів життя Церк-
ви східної традиції.

– Всечесніший отче Ігоре, 
чи фіксують в УГКЦ спроби 
зовнішнього впливу на вибір 
Синоду? Зокрема, чи були 
вже візити до єпископів з 
боку певних служб щодо ви-
яснення симпатій і перспек-
тив? Або чи є якесь яскраво 
виражене зацікавлення у цій 
справі від певних політич-
них сил?

– Спроб не фіксуємо, бо їх не 
було (якщо ви маєте на увазі 
повідомлення РІСУ «Працівни-
ки СБУ зацікавилися життям 
Одесько-Кримського екзархату 
УГКЦ», то, як бачимо, не йшлося 
про «вияснення симпатій і пер-
спектив» і не було спроби «зо-
внішнього впливу на вибір Си-
ноду»). Сигналів чи знаків про 
«зацікавлення у цій справі від 
певних політичних сил» також 
не спостерігаємо.

– Отче Ігоре, чи не здаєть-
ся дивним, що більшість 
єпископів УГКЦ походять 
із діаспори, а обираються 
главу Церкви для України? Чи 
можуть владики за кордоном 
розуміти, якого главу Церкви 
потребують греко-католики 
в Україні?

– Відповім коротко, щоб не 
входити у дискусію. Відповім, 
використовуючи ваше фор-
мулювання: а чи можуть вла-
дики з України розуміти, якого 
главу Церкви потребують греко-
католики за кордоном? Від того, 
що членами Синоду є єписко-
пи УГКЦ з України і світу, наша 
Церква не терпить, а здобуває, 
адже дивиться ширше.

А щодо кількості тих чи інших 
владик, то скажу так. У 2001 році 
це співвідношення було ще біль-
шим на користь тих, хто здій-
снює своє служіння поза Укра-
їною. Але хіба їх вибір не був 
корисним для усієї нашої Церк-
ви?!! Тому такою важливою у 
цьому процесі є молитва!

– Розкажіть, будь ласка, як 
відбувається процес голосу-
вання під час обрання Глави 
УГКЦ. Чи є спеціальні бюле-
тені, чи єпископи пишуть 
імена своїх обранців самі? 
Якщо в першому турі голо-
сування ніхто не набирає до-
статньої для перемоги кіль-
кості голосів, то як голосу-
ють у другому турі? Які є 
особливості цих виборів? Чи 
можлива агітація напередод-
ні голосування?

– Передусім варто наголоси-
ти, що візуально вибори Глави 
Церкви не відрізняються від 
будь-яких виборів, але насправ-
ді важливим у цьому процесі є 
старання про те, щоб розпізна-
ти Божу волю. Синод розпочи-
нається з аналізу важливих за-
вдань/викликів, які стоять перед 
Церквою у цьому історичному 
періоді. Тоді є день духовної за-
станови (реколекції) та молит-
ви. А тільки тоді, тобто на тре-
тій день, відбувається голосу-
вання. Саме тому декрет про 
скликання Виборчого Синоду, 
який видає Адміністратор Церк-
ви, іде в парі із закликом до ві-
рних молитися за успішне про-
ведення виборів.
Новим Главою Церкви стає 

людина, яка отримала 2/3 голо-
сів учасників Синоду. Так триває 
три дні. Якщо за цей час ніхто не 
набрав 2/3, то на четвертий день 
вибори відбуваються за принци-
пом простої більшості.
Важливо, що обраний має 

прийняти, або заперечити вибір. 
Якщо він приймає, то після бла-
гословення цього вибору Свя-
тішим Отцем та складенням 
перед Синодом визнання віри, 
офіційно проголошується ім’я 
нового Глави Церкви. Відтак від-
бувається інтронізація (введен-
ня на престол). З того часу но-
вообраний Предстоятель розпо-
чинає своє служіння.

– Чи планується інтернет-
опитування чи голосуван-
ня мирян щодо нового Глави 
Церкви? Не думаєте, що це 
могло б бути корисною ін-
формацією для владик і для 
Церкви назагал? Сьогодні 
країни міняють свій уряд, 
прислухаючись до своїх гро-
мадян. А як з цим у Церкві? 
Як Церква прислухається до 
своїх вірних? Зі своєї прак-
тики можу сказати, що наші 
владики пересічно не знають 
позиції своїх священників і не 
цікавляться, що вони дума-
ють про нового Главу Церк-
ви, не те що позиції вірних.

– Згідно з традицією життя 
Церкви, її сучасним законодав-
ством, Главу Церкви обирає 
Синод, – подібно, як Папу оби-

рають тільки кардинали. А те, 
що коли б до того процесу було 
долучене усе суспільство, ще не 
гарантує, що вибір був би най-
кращим. Як доказ, подивімося 
на вибори до державних орга-
нів влади. Скажімо, президента 
обирає усе суспільство, а не, на-
приклад, парламент. Але чи за-
вжди вибір є найкращим і най-
більш корисним для життя і роз-
будови держави?
Крім того, віруюча людина у 

процесі виборів бачить не тіль-
ки людський чинник, а й Божий. 
Тому не тільки самі члени Сино-
ду перед виборами будуть мати 
усильну молитву та духовну за-
станову, а й усі вірні є запроше-
ні аж до завершення Виборчо-
го Синоду спільно і приватно 
молитися, «щоб Дух Господній 
вказав на цю особу, подібно як 
в давнину – на пророка Давида 
(пор. 1 Сам. 16, 12), та помазав 
новообраного Предстоятеля як 
свого обранця та провідника 
Божого люду Української Греко-
Католицької Церкви». Це – ци-
тата із Заклику до молитви за 
успішне проведення Виборчого 
Синоду Єпископів УГКЦ, який 18 
лютого був опублікований на на-
шому офіційному сайті.

– А чому аж на 21 берез-
ня відклали вибори нового 
глави УГКЦ? Хіба не варто 
це було зробити раніше? 
Бо зараз не такий час, щоби 
бути «обезголовленим»!

– Вибачте, що відповім запи-
танням: а який зараз час? Крім 
того, ми не «обезголовлені», 
тому що автоматично після ва-
кантності престолу Церкву про-
вадить Адміністратор. А вибо-
ри повинні відбутися не пізніше 
двох місяців з моменту вакант-
ності. 10 лютого було повідомле-
но про вакантність, а 18 березня 
владики уже мають прибути на 
Синод. Швидше це зробити не 
так уже й просто, адже участь у 
Виборчому Синоді беруть єпис-
копи УГКЦ з цілого світу. Отже, є 
проблема з квитками, плануван-
ням своїх обов’язків у єпархіях 
тощо. Потрібно також пам’ятати, 
що владики, згідно з церковни-
ми приписами, мають «важкий 
обов’язок взяти участь у Вибор-
чому Синоді». Тому потрібно по-
дбати про те, щоб у них було до-
статньо часу, аби могти приїхати 
і виконати свій обов’язок.

– Всечесний отче, наскіль-
ки сама УГКЦ серйозною 
оцінює загрозу для УГКЦ з 
боку «догналівців»? І чому 
УГКЦ так мляво реагує на 
їхню присутність у медіа-
просторі?

– Говорячи загально, ми не хо-
чемо повторювати історію, яка 
була навколо фільму та книги 
Дена Брауна «Код да Вінчі». 
Тобто не хочемо бути для секти 
з Підгірців рекламним аґент-
ством. Це я говорю про захо-
ди на всеукраїнському рівні. Бо 
повірте, мало хто із журналістів 
всеукраїнських ЗМІ взагалі щось 
знає про цю проблему. Частина 
щось чула, запитувала про офі-

ційну позицію Церкви і зрозумі-
ла, як і що є насправді. А ще ма-
ленька частина є переконана у 
тому, що «догналівці» рятують 
Церкву (правда, у дивний спо-
сіб – через відривання частини 
вірних (тому і називаю їх сек-
тою) від церковної спільноти). 
Цю частину переконати важко, 
але не є неможливо. Подібна 
ситуація є і назагал у суспіль-
стві. Тому проводити інформа-
ційні заходи на всеукраїнсько-
му рівні є неправильно.
Інша справа – локальний рі-

вень. Тут зроблені певні кроки в 
інформаційній сфері (правда, не 
завжди ефективні або не дове-
дені до кінця: щось почали, але 
не закінчили…). Але при цій на-
годі хочу вам сказати, що не за-
лишаємо цю проблему без на-
лежної уваги. Зараз готуємо ін-
формаційні «продукти», які не-
вдовзі побачите, почуєте, про-
читаєте. 
І ще одне. Те, що ми не реагує-

мо проти них, не означає, що ми 
нічого не робимо. Щодо догна-
лівців з боку Католицької Церк-
ви уже все сказано – вони є екс-
комуніковані. Ми не «мляво ре-
агуємо» на їхню присутність у 
медіа-просторі, а самі також є 
присутні у цьому просторі. Роз-
повідаємо і вірним, і всьому 
суспільству про життя не яко-
їсь «правовірної», а Української 
Греко-Католицької Церкви, її іс-
торію мучеництва і підпілля, її 
розвиток сьогодні, її молитву і 
служіння. Це є наша активність. 
А активність «підгорецьких» ске-
рована на обливання брудом іє-
рархії, виклинання «прибічни-
ків Гузара», захоплення храмів 
тощо. Це не є діяльність прав-
дивих християн і ми не хочемо 
до них уподібнюватися.

– Щодо питання про «до-
гналістів»: багато хто в 
Європі не хотів аналізува-
ти в 20-30-ті роки фашизму, 
щоб не робити йому рекла-
му. І потім отримали світо-
ву війну. Здається, те саме 
УГКЦ зробила із групою До-
гнала. Якщо ще не пізно, то 
необхідно розповідати прав-
ду – і ніякої реклами для них у 
тому не буде й не може бути. 

– Передусім прошу уважніше 
прочитати відповідь. Адже я не 
говорив, що маємо замовчува-
ти правду. Я сказав, що не бачу 
доцільності робити «заходи на 
всеукраїнському рівні», бо мало 
хто знає про цю проблему; «інша 
справа – локальний рівень». І 
тут роблять певні кроки і захо-
ди, а ми, у свою чергу, також у 
ці дні розробляємо певні інфор-
маційні «продукти».
Ваше порівняння з фашиста-

ми недоречне, тому що Церква 
не просто проаналізувала про-
блему догналівців, а й зробила 
всі передбачені церковним зако-
нодавством кроки, щоби вказа-
ти на хибність і гріховність їхніх 
дій. Вирок Церковного трибуна-
лу був повідомлений усім вірним 
і суспільству загалом. Тому го-
ворити, що Церква несерйозно 

ставиться до цієї проблеми, по-
милково.
Пригадаю вам історію, яка 

була навколо фільму та книги 
Дена Брауна «Код да Вінчі». 
Церква тоді активно зареагу-
вала і це викликало ще більше 
зацікавлення – навіть у тих, хто 
раніше й не планував цей фільм 
дивитися, чи книгу читати. Тут 
одразу хочу наголосити, що не 
йдеться про «реагувати чи не 
реагувати». Йдеться про те, як 
реагувати, щоб твоє напімнення 
не спричинило ще більшої про-
блеми. Такою, до речі, є засада 
морального богослов’я: не про-
сто вказувати направо й наліво 
усім на їхні гріхи, а сказати так, 
щоби той, кому говоримо, нас 
почув і змінився.
А щодо обов’язку Церкви, то 

її головним завданням є про-
повідувати Євангелію, пропо-
відувати Христа, який є «Доро-
га, Правда і Життя». Це наша 
Церква і робить, і, що важливо, 
дбає, за словами Блаженнішого 
Любомира, про те, щоби в Укра-
їні не було жодної людини, якій 
би не було представлено Ісуса 
Христа. Це і є головне завдан-
ня Церкви.

– Зараз у Римі тривають 
перемовини між Св. Пре-
столом і так званим «Брат-
ством св. Пія Х» – тобто ле-
февристами, про повернен-
ня останніх до Католиць-
кої Церкви. Чи ведуться ана-
логічні переговори між УГКЦ 
та українськими лефеврис-
тами чи «ковпаківцями»? 
Чому саме?

– Такі переговори, наскільки 
мені відомо, не ведуться. Пере-
дусім тому, що у випадку Брат-
ства св. Пія Х ініціатива була з 
обох сторін, а не тільки з боку 
Католицької Церкви. Адже, як 
пригадуєте, коли проголошу-
валася екскомуніка, то одразу 
наголошувалося, що у випад-
ку визнання своїх помилок та 
маючи бажання повернутися у 
лоно Католицької Церкви, двері 
Церкви є відкриті. Але, на жаль, 
таких кроків у випадку Братства 
св. Йосафата ми не спостеріга-
ємо. Нам залишається і надалі 
усильно молитися за повернен-
ня у лоно Церкви усіх, хто від 
неї відійшов.

– Слава Ісусу Христу! Отче 
Ігорю, якщо дозволите – ще 
одне запитання: яким, на 
Вашу думку, має бути новий 
очільник УГКЦ? Кардиналом-
Місіонером? Кардиналом-
Богословом? Кардиналом-
Будівельником? Кардиналом-
Воїном? Заздалегідь дякую за 
увагу і відповідь.

– Не знаю, якою з переліче-
них якостей, чи, радше кажучи, 
напрямків діяльності має воло-
діти новий Глава УГКЦ. Знаю 
точно, що він має бути Патріяр-
хом, тобто Главою і Отцем Укра-
їнської Греко-Католицької Церк-
ви. Він має бути видимим сим-
волом і принципом єдності усіх 
вірних УГКЦ в Україні та на по-
селеннях.

Протягом кількох днів тривала веб-конференція, організато-
ром котрої виступила РІСУ, за участю керівника Департаменту 
інформації Української Греко-Католицької Церкви о. Ігоря Яціва. 
За погодженням із РІСУ веб-конференцію подаємо у скороченні.
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ЧОЛОВІКИ:

29)  група «Н»: МИКОЛА. Українець, греко-католик, 
18.05.1988 р.н.; ріст – 180 см.;. вага – 70 кг.; очі – зелені; 
волосся – чорне; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – до-
брий, спокійний, чуйний; захоплення, інтереси: – му-
зика, фільми, природа, подорожі; (11) – порядність, від-
вертість, взаємодовіра; (12) – так; (13) – товариські сто-
сунки, створення сім’ї; професія: – слюсар-сантехнік, 
електрогазозварник; (15) – матер. та житлово незалеж-
ний; (16) – м. Львів; контактний телефон:    +3-(096)-
450-13-56. 

30)  група «Н»: ВОЛОДИМИР. Українець, греко-
католик, 21.06.1963 р.н.; ріст – 185 см.;. вага – 90 кг.; 
очі – сині; волосся – русе; (7) – добрий; (8) – не маю; 
(10) – чесний, розсудливий, уважний; захоплення, ін-
тереси: – здоровий спосіб життя, сауна; (11) – радіс-
на, розсудлива, до 40 років; (12) – так; (13) – створен-
ня сім’ї; професія: – кухар, будівельник; (15) – матер. 
та житлово незалежний; (16) – народився: – с. Під-
гайчики; проживаю: – м. Львів; контактний телефон:    
+3-(098)-457-41-89. 

31)  група «Б»: МИХАЙЛО. Українець, греко-
католик, 19.04.1959 р.н.; ріст – 168 см.;. вага – 82 кг.; 
волосся – русе; (7) – задовільний; (8) – не маю; захо-
плення, інтереси: – різноманітні; (11) – добра, ввічли-
ва, спокійна; (12) – так; (13) – 15 років; (14) – отримав 
церковне уневажнення подружжя; (15) – сину 16 ро-
ків; професія: – інженер; (17) – матер. та житлово не-
залежний; (18) – Львівська обл.; контактний телефон:    
+3-(097)-496-27-77. 

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; за-
хоплення, інтереси: – різноманітні, в т.ч. історія, пе-
реклад, комп’ютер, музика, авто; (11) – львів’янка до 
55-и років, добра, господиня; (12) – так; (13) – ство-
рення сім’ї; професія: – інженер; (15) – матер. та жит-
лово незалежний; (16) – м. Львів; контактний телефон:    
+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, занят-
тя 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; контактний теле-
фон:    +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 житло-
во незалежний; (18) – Львівська обл.; контактний те-
лефон:    +3-(063)-174-27-50. 

35)  група «Н»: ВОЛОДИМИР. Українець, греко-
католик, 09.11.1971 р.н.; ріст – 172 см.; вага – 68 кг.; 
очі – зелені; волосся – шатен; (7) – задовільний; (8) – 
не маю; (10) – вірний, простий, доброзичливий; захо-
плення, інтереси: – різноманітні; (11) – добра, чесна, 
дівчина до 30-и років, ростом до 175 см.; (12) – так; 
(13) – створення сім’ї; професія: – спеціально-технічна; 
(15) – матер. та житлово незалежний; (16) – м. Львів; 
контактний телефон:    +3-(068)-502-95-09 (телефону-
вати з 21.00 до 22.00). 

36)  група «Н»: МИКОЛА. Українець, греко-католик, 
20.12.1975 р.н.; ріст – 177 см.; вага – 72 кг.; очі – сірі; во-
лосся – темне; (7) – добрий; (8) – не маю; (10) – добрий, 
щирий, працьовитий; захоплення, інтереси: – подоро-
жі, 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) – народився: – м. 
Львів; проживаю: – м. Дубляни; контактний телефон:    
+3-(096)-369-56-87.

37)  група «Н»: ОЛЕКСАНДР. Українець, греко-
католик, 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, з дитиною; (12) – так; 
(13) – створення сім’ї; професія: – лікар; (15) – матер. 
та житлово незалежний; (16) – м. Львів; контактний 
телефон:    +3-(067)-906-76-55. 

38)  група «Н»: МИХАЙЛО. Українець, греко-
католик, 22.11.1971 р.н.; ріст – 185 см.;. вага – 80 кг.; 
очі – карі; волосся – темне; (7) – добрий; (8) – не маю; 
(10) – врівноважений, оптиміст; захоплення, інтере-
си: – природа, читання, телебачення; (11) – незамуж-
ня львів’янка; (12) – так; (13) – створення сім’ї; про-
фесія: – тимчасово безробітній; (15) – матер. та жит-
лово незалежний; (16) – м. Львів; контактний телефон:    
+3-(098)-435-77-18. 

ЖІНКИ:

51)  група «Н»: ОКСАНА. Українка, 
греко-католичка, 23.01.1971 р.н.; ріст – 
165 см.; вага – 85 кг.; очі – сіро-зелені; 
волосся – каштанове; (7) – добрий; (8) – 
не маю; (10) – добра, відповідальна, спо-
кійна; захоплення, інтереси: – кулінарія, 
рукоділля, природа; (11) – порядність, 
доброта; (12) – так; (13) – створення 
сім’ї; професія: – вчитель; (15) – матер. 
і житлово незалежна; (16) – Львівська 
обл.; контактний телефон:    +38-(067)-
606-08-04; 

52)  група «Б»: МАРІЯ. Українка, 
греко-католичка, 01.01.1962 р.н.; ріст – 
165 см.; вага – 62 кг.; очі – карі; волос-
ся – русяве; (7) – добрий; (8) – не маю; 
(10) – чуйна, справедлива; (11) – інтелі-
гентний, 48-55 р., ріст не менше 175 см.; 
(12) – так; (13) – 15 років; (14) – вдова; 
(15) – син 28 років, працює; (16) – вчи-
телька; (17) – матер. і житлово незалеж-
на; (18) – м. Львів; контактний телефон:  
+3-(097)-448-22-58.

53)  група «Б»: ЛЮБА. Українка, 
греко-католичка, 27.01.1947 р.н.; ріст – 
155 см.; вага – 56 кг.; очі – карі; волос-
ся – каштанове; (7) – добрий; (8) – не 
маю; (10) – щира, добра, працелюбна; за-
хоплення, інтереси: – музика, подорожі, 
квіти, життя; (11) – вік – 60р., добрий, 
чесний, непитущий; (12) – так; (13) – 1,5 
роки; (14) – вдова; (15) – син 33 роки, 
здоровий, незалежний; (16) – молодша 
мед. сестра; (17) – матер. і житлово не-
залежна; (18) – народилася: – Буський 
р-н; проживаю: – м. Львів; контактний 
телефон:  +3-(096)-475-17-51.

54)  група «Н»: РОКСОЛАНА. Укра-
їнка, греко-католичка, 31.07.1975 р.н.; 
ріст – 162 см.; вага – 63 кг.; очі – карі; 
волосся – коричневе; (7) – добрий; (8) – 
не маю; (10) – добра, чуйна; захоплен-
ня, інтереси: – шиття, в’язання, подоро-
жі; (11) – добрий, надійний; (12) – так; 
(13) – створення сім’ї; професія: – бух-
галтер, вища освіта; (15) – матер. і жит-
лово незалежна; (16) – м. Львів; кон-
тактний телефон:    +3-(067)-803-86-03.

55)  група «Б»: МАРІЯ. Українка, 
греко-католичка, 07.04.1954 р.н.; ріст – 
160 см.; вага – 75 кг.; очі – голубі; волос-
ся – русяве; (7) – задовільний; (8) – не 
маю; (10) – доброта, чесність, побож-
ність; захоплення, інтереси: – духовна 
література, подорожі; (11) – чесний, до-
брий християнин; (12) – так; (13) – 3 
роки; (14) – вдова; (15) – дітей немає; 
професія: – медик, працюю; (17) – ма-
тер. і житлово незалежна; (18) – народи-
лася: – Львівська обл.; проживаю: – м. 
Львів; контактний телефон:    +3-(097)-
254-36-48.

56)  група «Н»: ЛЮБА. Українка, 
греко-католичка, 12.08.1971 р.н.; ріст 
– 168 см.; вага – 80 кг.; очі – карі; во-
лосся – русяве; (7) – здорова, з незна-
чним порушенням в ході; (8) – не маю; 
(10) – спокійна, виконавча, відповідаль-

на; захоплення, інтереси: – вишивання; 
(11) – бажання мати сім’ю та власних 
дітей; (12) – так; (13) – створення сім’ї; 
професія: – медичний працівник; (15) – 
матер. забезпечена, проживаю з батька-
ми; (16) – м. Львів; контактний телефон:    
+3-(067)-680-65-05.

58)  група «Н»: МАРІЯ. Українка, 
греко-католичка, 09.03.1979 р.н.; ріст – 
175 см.; вага – 59 кг.; очі – карі; волосся 
– каштанове; (7) – добрий; (8) – не маю; 
(10) – добра, чуйна, сором’язлива; захо-
плення, інтереси: – подорожі, театр, ре-
лігійна література; (11) – чесний хрис-
тиянин, добрий, надійний; (12) – так; 
(13) – створення сім’ї; професія: – біблі-
отекар; (15) – матер. і житлово незалеж-
на; (16) – м. Львів; контактний телефон:    
+3-(096)-613-65-17.

59)  група «Б»: ЛІДІЯ. Українка, греко-
католичка, 21.07.1947 р.н.; ріст – 163 
см.; вага – 67 кг.; очі – голубі; волос-
ся – світло-русяве; (7) – добрий; (8) – не 
маю; (10) – відповідальна, акуратна, до-
бра, вірна; захоплення, інтереси: – різ-
номанітні, особливо – музика, театр; 
(11) – надійний, порядний, інтелігент-
ний; (12) – так; (13) – 7 років; (14) – вдо-
ва; (15) – два сини: 33 і 42 роки. Здоро-
ві, музика, матер. незалежні; професія: 
– музикант, викладач ВУЗу; (17) – ма-
тер. незалежна; мета знайомства: – то-
вариське спілкування, створення сім’ї; 
(18) – м. Львів; контактний телефон: 
+3-(099)-440-32-55.

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: – створен-
ня сім’ї; (18) – народилася: – Львівська 
обл.; проживаю: – м. Львів; контактний 
телефон: +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 почут-
тям гумору; захоплення, інтереси: – різ-
носторонні; (11) – чесний, добрий, на-
дійний, без ш/з і судимостей; (12) – так; 
(13) – створення сім’ї; професія: – тим-
часово безробітна; (15) – проживаю з 
батьком; (16) – Львівська обл.; контак-
тний телефон:    +3-(063)-230-86-12.

62)  група «Н»: ЯРОСЛАВА. Укра-
їнка, християнка, 20.09.1960 р.н.; ріст 
– 167 см.; вага – 67 кг.; очі – карі; волос-
ся – чорне; (7) – добрий; (8) – не маю; 
(10) – добра, доброзичлива; захоплення, 
інтереси: – люблю куховарити, подоро-
жувати, читати; (11) – добрий, забезпече-
ний житлом та матеріально, львів’янин; 
(12) – так; (13) – створення сім’ї; профе-

сія: – працюю; (15) – матеріально забез-
печена; (16) – м. Львів; контактний те-
лефон:    +3-(098)-395-58-48.

63)  група «Н»: ОКСАНА. Україн-
ка, 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: – службо-
вець; (15) – проживаю з батьком, мате-
ріально незалежна; (16) – м. Львів; кон-
тактний телефон:    +3-(067)-453-27-09.

64)  група «Н»: ІРИНА. Українка, 
греко-католичка, 17.11.1958 р.н.; ріст – 
162 см.; вага – 70 кг.; очі – зелені; волос-
ся – шатенка; (7) – задовільний; (8) – не 
маю; (10) – спокійна; захоплення, інтер-
еси: – різноманітні; (11) – серйозний, 
працьовитий, не обтяжений проблема-
ми; (12) – так; (13) – створення сім’ї; 
професія: – повар; (15) – матер. і жит-
лово незалежна; (16) – м. Львів; кон-
тактний телефон:    +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 – 
каштанове; (7) – добрий; (8) – не маю; 
(10) – чуйна, товариська, весела; захо-
плення, інтереси: – духовне життя, при-
рода, подорожі; (11) – чесність, побож-
ність, доброта; (12) – так; (13) – ство-
рення сім’ї; професія: – робота у сфе-
рі обслуговування; (15) – матеріаль-
но незалежна, проживаю з батьками; 
(16) – Рівненська обл.; контактний те-
лефон:    +3-(098)-922-39-05.

66)  група «Н»: ОЛЬГА. Українка, 
греко-католичка, 10.06.1988 р.н.; ріст – 
174 см.; вага – 70 кг.; очі – голубі; волос-
ся – 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) – прожи-
ваю з батьками; (16) – м. Львів; кон-
тактний телефон:    +3-(097)-437-59-45.

67)  група «Б»: ЯРИНА. Українка, 
греко-католичка, 29.05.1969 р.н.; ріст 
– 176 см.; вага – 85 кг.; очі – карі; во-
лосся – шатенка; (7) – добрий; (8) – ін-
коли паління; (10) – енергійність, від-
повідальність, чесність, доброта; за-
хоплення, інтереси: – краєзнавство, 
подорожі, фото/відеозйомка, рукоділ-
ля; (11) – добрий, порядний, чесний, 
самодостатній; (12) – так; (13) – 7 ро-
ків; (14) – ЦУП (церк. уневаж. подр.); 
(15) – дітей не маю, але планую; про-
фесія: – лікар; (17) – матер. і житлово 
незалежна; мета знайомства: – створен-
ня сім’ї; (18) – м. Львів; контактний те-
лефон: +3-(095)-603-21-04.

1) Всіх читачів газети «Мета», яких 
зацікавила діяльність християнсько-
го Клубу знайомств «Наша дружна 
родина» і які бажають, особисто для 
себе, більш детальніше ознайомити-
ся із концепцією діяльності КЗНДР 
при газеті «Мета», ознайомитися з 
особливостями роботи даного Клу-
бу, ознайомитися з побажаннями і ре-
комендаціями координатора КЗНДР 
по співпраці з дописувачами, висвіт-
леними в розділі «Клуб знайомства» 
газети «Мета» » в № № 1(70) - 2(71) 
за 2011 рік – запрошую звертати-
ся до координатора християнського 
Клубу знайомств КЗНДР при газеті 
«Мета» Олександра РОМАНЮКА 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 «БАЖА-
ЮТЬ ПОЗНАЙОМИТИСЯ» платна. 
В конверт на адресу Клубу знайомств 
при газеті «Мета» потрібно вложити: 
а) заповнену анкету; б) копію чеку про 
сплату коштів. 
Номер рахунку: «Кредобанк», 

МФО - 325365; код отримувача - 
2195527115; р/р - 2620901949932; Га-

лімурка І.П.; Сума платежу: 15 гри-
вень; Призначення платежу: поповне-
ння рахунку.
При відсутності чеку про сплату ко-

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

кетними даними всіх членів КЗНДР, 
які розміщені в попередніх номерах 
газети «Мета» в рубриці «БАЖАЮТЬ 
ПОЗНАЙОМИТИСЯ» – надається 
тільки для членів КЗНДР!
Листи в християнський клуб зна-

йомств 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) Координатор КЗНДР не прово-
дить листування з дописувачами. Кон-
сультації по всім запитанням, які ви-
никають у дописувачів, координатор 
КЗНДР проводить виключно по теле-

фону 8-(032)-226-43-97 за вказаним 
вище графіком роботи;

2) До друку в газету не допуска-
ються оголошення від тих дописува-
чів, які не виконують вимог концеп-
ції (статуту) клубу, а саме: 

- не були на індивідуальній розмо-
ві з координатором Клубу та не отри-
мали інформації щодо правил член-
ства в Клубі та бланку клубної анке-
ти відповідної групи;

- не відповідають на всі пункти «Ан-
кета…» – зокрема: сімейний стан, 
тривалість самотнього життя – (для 
дописувачів групи «Б»);

- не вказують свій контактний те-
лефон;

- не провели оплату коштів поштою 
за публікацію оголошення або через 
неуважність надсилають кошти на ін-
ший рахунок;

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

3) Для розміщення анкети в черго-
вому номері газети «МЕТА» прохан-
ня заповнені анкети разом із копією 
квитанції про оплату коштів надси-
лати в редакцію не пізніше, аніж до 
кінця кожного місяця.

Ëþáîâ³, ùàñòÿ òà çäîðîâ’ÿ Âàì âñ³ì!
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(Закінчення, початок у попередніх числі 
“Мети“)

30 листопада 1951 року о. Хмільовського в суворій 
ізоляції від інших політв’язнів відправили у Верхньо-
Уральську в’язницю. Так розпочався в біографії свя-
щеника етап реліґійного і політичного в’язня. Але і тут 
о. Хмільовський не припиняє душпастирської діяль-
ності: він продовжує відправляти Богослужіння, спо-
відає в’язнів.
У 1952 році його везуть з в’язниці до Москви, де про-

понують за зраду УГКЦ сан архиєпископа РПЦ. Цю про-
позицію отець з обуренням відкидає, і його повертають 
за колючий дріт. Згодом о. Хмільовського перевозять до 
Володимирської в’язниці, де він продовжує відбувати 
покарання аж до звільнення.
Після смерті Сталіна, на підставі рішення Володимир-

ського облсуду від 27 лютого 1954 р., о. Хмільовсько-
го було звільнено. Він повертається до Мшани. Прожи-
ває у своїх колишніх парафіян і таємно продовжує свя-
щеничу діяльність. Тут його відвідують колишні учні, 
знайомі, які приходять, аби послухати мудрої поради.
І хоч «невсипуще око» МҐБ слідкувало за ним по-

стійно, він продовжував відправляти Богослужіння до 
останніх днів свого життя. Він говорив: «Коли не прав-
лю Служби Божої – дичавію». Але життєвий шлях його 
невпинно наближався до кінця. 30 квітня 1963 року отця 
Миколи Хмільовського не стало…
Травневого дня вулицями Мшани йшла велика похо-

ронна процесія. Приїхали люди з усіх околиць, щоб за-
свідчити свою повагу невтомному борцеві і подвижни-
ку Христової Церкви. Усе життя отця Миколи Хмільов-
ського було сповнене щоденною боротьбою за УГКЦ, 
за незалежну Україну. У цю боротьбу він вступав без 
вагань, бо керувався гаслом: «Все – для України, Укра-
їна – для Бога».

Ó áîðîòüáó
âñòóïàâ áåç âàãàíü

Отець Микола Хмільовський

Мар’ян СЛІПАК,
с. Мшана, Городоччина 

Володимирська в’язниця, горезвісний «Володимир-
ський централ» (Росія), останнє місце перебування 
о. М. Хмільовського під вартою.

Вчора (19 лютого – 
«Мета») у Львові була 
народний  депутат 
України Леся Оробець, 
і я мала нагоду зустрі-
тися  з  нею  і  погово-
рити про кілька акту-
альних речей. Зокрема, 
серед іншого, про ра-
тификацію українським 
парламентом Європей-
скої конвенції про вси-
новлення дітей, у якій 
ідеться про можливість 
всиновлення гомосексу-
альними парами україн-
ських сиріт. Власне, ми 
дійшли висновку, що на 
сьогоднішній день цей 
крок  небезпечний  пе-
редусім  пропагандою 
гомосексуальних  від-
носин. Меншою мірою 
він несе загрозу дітям. 
Поки що…
Ось кілька тез із цієї 

розмови.

По-перше, українське 
законодавство визначає 
шлюб як союз чоловіка і 
жінки, а, отже, не варто 
чекати вже завтра напли-
ву одностатевих пар, які 
би хотіли усиновити дітей.
По-друге, вже зараз в 

Україні є черга на націо-
нальне усиновлення, і осо-
бливо це стосується дітей 
чоловічої статі віком до 
року. А якщо держава ви-
значає національне уси-
новлення як приорітетне, 
то, відповідно, дітей бу-
дуть віддавати в україн-
ські сім’ї.
По-третє, усиновити ди-

тину може і людина, яка 
має фіктивний шлюб, а 
держава все одно не здат-
на контролювати, як дити-
ну виховують за кордоном і 
хто це робить. Тож це нове 

положення по-суті нічого 
не змінить у питанні уси-
новлень.
По-четверте, на інозем-

не усиновлення насам-
перед потрапляють діти 
з хворобами, які мають 
шанс бодай на краще ліку-
вання та догляд за кордо-
ном, ніж в українських си-
ротинцях (бо наші співгро-
мадяни поки що не готові 
ані морально, ані матері-
ально всиновлювати, ска-
жімо, дітей з ДЦП). А дити-
ні все одно потрібна мама, 
бо вона краща за вихова-
тельку в інтернаті.
Загальний  висновок 

такий: на дітей-сиріт і їхні 
долі цей закон зараз мало 
вплине. Тому його можна 
вважати виключно пропа-
гандистським, а не таким, 
який здатен покращити 
життя дітей вже сьогодні.
Кілька  спостережень 

щодо теми дітей-сиріт в 
Україні.
Україна насправді дуже 

мало дбає про сиріт. Усе 
те добре, що ще робить-
ся для них державою, ро-
биться за інерцією після 
президентства  Віктора 
Ющенка і зусиль міністра 
Юрія Павленка та його ко-
манди. За той час, завдя-
ки національним програ-
мам, багато дітей знайшли 
свої українські сім’ї і кіль-
кість сиріт в Україні значно 
зменшилася. Тому припус-
кати, що ратифікація кон-
венції спрямована на за-
хист цих дітей – абсурдно. 
Є багато більш реальних 
речей і кроків, які могли 
би зробити для них наші 
обранці. Але не роблять...
Моя церква на Херсон-

щині, в якій я виросла, ба-

гато років працює в си-
ротинцях. До переїзду до 
Львова я теж активно до-
лучалась до цієї роботи, а 
тому трішки бачила і знаю 
систему зсередини. І от 
саме зараз по всій Украї-
ні відбуваються численні 
перевірки прокуратурою 
християнських закладів 
для дітей-сиріт, дитячих 
будинків, притулків. Мета 
зрозуміла: під будь-яким 
приводом позбавити хрис-
тиянські церкви впливу на 
виховання дітей і повер-
нути їх у нищівні системи 
інтернатів. Бо державі так 
вигідно. В тому числі – фі-
нансово вигідно.
Вчора отримали прикру 

новину про те, що «Світ-
лий Дім» в Одесі втра-
чає  частину  своїх  при-
міщень. Простими сло-
вами – влада забирає їх 
у дітей, які там живуть. 

Тепер їх виселять звідти 
просто на вулицю. «Світ-
лий Дім», якщо хтось не 
знає, – це приклад того, як 
християни різних конфе-
сій та всі люди доброї волі 
не на словах, а на ділі ря-
тують цих дітей від вули-
ці, від наркотиків та іншо-
го зла. Та державі до того 
байдуже, коли доходить до 
справи.
Тому я з гіркою іронією 

читаю коментарі тих, хто 
говорить, що прийнятий 
тепер закон буде захища-
ти дітей, а ми, його про-
тивники, такі сноби і релі-
ґійні фанатики, бажаємо 
дітям нещасної долі в си-
ротинцях – замість щас-
ливого життя в «благопо-
лучних» гомосексуальних 
сім’ях на заході.
Крім цього, не забуваймо, 

що діти-сироти для бага-
тьох людей в Україні – це 
передусім дуже вигідний 
бізнес. Коли хтось (при-
йомні батьки, Церкви, бла-
годійні організації та про-
сто люди доброї волі) про-
бує цей бізнес руйнувати 
– їм будуть ставити палки 
в колеса. І держава це ро-
бить в першу чергу.
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ
Багатьом дуже хочеть-

ся зробити простий та од-
нозначний висновок у цій 
ситуації і просто починає 
кричати: «Рятуйте, геї на-
ступають!» Але тут, на мій 
погляд, все дещо склад-
ніше. Тут треба подумати 
комплексно над тим, що 
ж насправді відбувається, 
кому це вигідно, а потім 
щось із тим робити.Те, що 
в парламенті працює го-
мосексуальне лоббі – оче-
видно. А християнське є? 

В християнському суспіль-
стві, де реліґійність насе-
лення щороку зростає? 
Як Церква, яка має своїх 
представників у Верховній 
Раді, впливає на її рішення 
щодо морально-етичних 
питань, до яких, безумов-
но, належить і те, про що 
йде мова зараз. Це – рито-
ричні питання, які потребу-
ють осмислення і відпові-
ді по суті.
Ну, а всім, хто найбіль-

ше  обурюється  такими 
законами, треба перехо-
дити від слів до справи і 
пробувати реально допо-
могти тим дітям, про яких 
так дбаємо на словах. Бо 
інакше християнський по-
пулізм буде нічим не кра-
щим за державний.

Олена КУЛИГІНА, РІСУ

Проблема
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«БО Я ГОЛОДУВАВ БУВ
І ВИ

НАГОДУВАЛИ МЕНЕ…»

(Закінчення, початок у «Меті», 
число 2/71 за лютий 2011 р.)
У той час я мав можливість пізнати 

людей унікальних, які з абсолютної по-
святи пішли на ту важку дорогу, взяли 
на себе обов’язок бути духовним ліде-
ром і нести відповідальність за душі 
людей і, в кінці кінців, свого народу. 
Ми виховувалися священиками, які 
були у катакомбній Греко-Католицькій 
Церкві. Це були абсолютні герої. При-
чому зараз, оглядаючись назад, ре-
троспективно оцінюючи ті обставини, 
через які ми усі перейшли, це слово 
«герої» однозначно відповідає тим 
греко-католицьким священикам. Ми 
інакших не знали. Це отець Михайлюк 
Василь, отець Вошній, – їх можна на-
звати десятки і десятки. Це був при-
клад тих людей, які взяли на себе 
обов’язки і так з посвятою ті обов’язки 
виконували.
Порівнюючи з тими обставинами, 

про які я щойно згадав, на сьогодні 
ситуація значно змінилася. Багато з 
тих священиків, які перейшли через 
такі випробовування, з нині працюю-
чих, таких як отець Богдан Смук – це 
еталон душпастиря і священика, – і 
інших… На превеликий жаль, в інсти-
тут Церкви ввійшла частина людей, які 
мають дещо іншу мотивацію висвячен-
ня, і ці люди, на моє переконання, не 
можуть, а, може, і не хочуть виконува-
ти тих обов’язків, які вони зобов’язані 
виконувати для того, щоб виконати 
свою місію. Це говорить тільки про 
кризу нашої офіційної Церкви. І якщо 
ми зараз не зробимо радикальних кро-
ків, ми будемо тратити щораз більше 
наші позиції. Треба робити радикаль-
ні кроки реальної допомоги конкрет-
но людині і людям взагалі, в цілому. Я 
хочу сказати, що це є найбільш слабе 
місце, яке, на мою думку, унеможлив-
лює створення і реалізацію тієї програ-
ми, якої ви сьогодні торкнулися. Кожен 
з нас розуміє, що допомоги потребує 
кожна людина, а особливої допомоги 
потребує людина хвора. І якщо зараз 
у Церкві не буде зроблено тих кроків, 
щоб наша Церква так організувала 
свою роботу, щоб дати пізнати хрис-
тиянське вчення саме через призму 
користі цього вчення для кожної лю-
дини, для її здоров’я, для її душі і для 
її тіла, ми не зможемо нічого зробити.
Величезний потенціал, який лежить 

у тому зрізі, він не використовуєть-
ся. Ви знаєте, завжди легше критику-
вати, аніж робити якісь конструктивні 
речі, але ви, напевно, зі мною згоди-
теся, що навіть ті моменти, які реаль-
но дають можливість священикові ви-
користати для того, щоб поспілкувати-
ся зі своєю паствою, щоб сказати дуже 
потрібні людям слова, які їм допомо-
жуть прийняти правильне рішення у 
своєму житті і щодо свого здоров’я, 
що є визначальним, використовуєть-
ся дуже часто не за призначенням. 
Кожен робить це так, як він може, як 
бачить. І дуже часто це є велика втра-
та для Церкви і для людей тому, що ці 
можливості не використовуються для 
користі людини.
Я прекрасно розумію, що мусить 

бути системний підхід, але у цьому 
системному підході вирішення про-
блем хворої людини Церква повинна 
взяти на себе абсолютну лідерську 

роль, і, в першу чергу, Церква повинна 
взяти на себе обов’язки цієї ініціативи, 
того кроку до хворої людини. Кроку до 
тих людей, яким ми довірили керува-
ти нашої державою… ініціатива пови-
нна йти від Церкви.
Кожен рік наших людей стає на трис-

та тисяч менше. Ми зараз пережива-
ємо геноцид українського народу. Сім 
мільйонів – за кордоном, а то, що з-за 
кордону повертається, – повірте мені, 
я це говорю на конкретних статис-
тичних даних, які свідчать про те, що 
більшість із них повертається хвори-
ми людьми. Їм часто грошей – тих, що 
вони собі заробили, не вистачає на те, 
щоб вони порятували себе від перед-
часної смерті. Це не зупиниться; тут не 
може бути самовирішення цієї пробле-
ми – тут мусять бути зроблені осмис-
лені, конкретні кроки щодо порятунку 
наших людей. 
Я розумію, що це повинно бути від 

внутріутробного зачаття дитини, з пе-
люшок повинен формуватися цей сві-
тогляд, – але він повинен формувати-
ся саме в ключі прикладних аспектів 
цього світогляду, як людина повинна 
використовувати християнське вчен-
ня, яке є надзвичайно цінним і над-
звичайно багате за усіма параметра-
ми, – як людина повинна це використо-
вувати для спасіння своєї душі і свого 
тіла. Оце – найбільша проблема, яка 
є і яка, на мою думку, повинна вирішу-
ватися абсолютно терміново, бо затя-
гування її вирішення – це є розплата 
сотень тисяч людей, які не знаходять 
цієї допомоги і передчасно закінчують 
свою земну екзистенцію.
Я хочу сказати про один дуже важли-

вий момент, якого, я вважаю, сьогодні 
ми повинні торкнутися. Я сказав про 
позитивні явища, які ми сьогодні фіксу-
ємо, що зроблені перші кроки і певні зу-
силля прикладені до того, щоби духів-
ництво було задіяне у процесі нашому 
професійному з їхніми зобов’язаннями 
у тому процесі. Я хочу сказати про те, 
що ми зараз переживаємо такий пе-
ріод в розвитку суспільства в ціло-
му, коли ми не можемо дати відпові-
дей на багато питань, які стоять перед 
нами, коли ми торкаємося цієї теми. 
Але це – явище тимчасове. Я, як вче-
ний, абсолютно переконаний, що при-
йде такий час, коли ми зможемо абсо-
лютно з матеріальної точки зору пояс-
нити ці явища, які сьогодні для нас є 
непояснимі. Зокрема, що стосується 
таких характеристик абсолютно вір-
туальних, як сила волі, сила молитви, 
сила віри тощо. Це будуть усі поняття, 
які – я впевнений, – прийде такий мо-
мент, коли ми зможемо їх відповідни-
ми засобами виміряти, класифікувати і 
ми зможемо їх абсолютно цілеспрямо-
вано використовувати для користі лю-
дини. От, власне, чому я так наголошу-
вав на тих заходах, які необхідно ор-
ганізувати і провести у нашій державі. 
Тому що ми повинні сформувати у лю-
дини усвідомлення потужної сили віри.
Суспільство зараз піднялося на 

такий рівень освіченості, що нам не 
просто потрібно навчити пересічно-
го громадянина, що «не вбий». Це є 
факт, і людині нижчої організації – їй 
достатньо просто не вбити – без усві-
домлення того. І вона виконає свою 
місію, вона виконає призначення тої 
заповіді Божої. Але нам зараз треба 
враховувати реальний рівень нашого 
громадянина в Україні – це є освічена 
нація. Тобто так повинно бути органі-
зовано християнське вчення, що люди-
на до тих висновків повинна підходи-
ти усвідомлено. І коли в людини буде 
усвідомлена віра, людина буде воло-
діти неймовірними можливостями ви-
користання цієї віри для своєї корис-
ті. Бо сила віри є неймовірна. І те, що 

ми знаємо з біблійних матеріалів, що 
«...встань і йди, твоя віра тебе вряту-
вала», це є абсолютно однозначно до 
нашої професійної діяльності. Ви собі 
не уявляєте, з чим ми зустрічаємося у 
цьому відношенні у своїй практиці: це 
підтверджує саме таку позицію. Вона є 
ключова, розумієте? Але хворий пови-
нен усвідомити цю можливість і вміти 
це використати.
Сила молитви, яка базується на силі 

віри… А сила молитви реалізується 
через силу волі. Для мене є очевидно, 
що сила волі є абсолютно конкретни-
ми матеріальними механізмами, тим, 
що ми називаємо «самодєльними ме-
ханізмами», які активізують роботу тих 
органів і тих систем людського організ-
му, які забезпечують оздоровлення, а 
якщо і треба – виздоровлення люди-
ни. Але людина повинна вміти це зро-
бити. Тому саме ми і в такому контек-
сті подаємо цю проблему.
Я ще раз наголошую на тому, що, аб-

страгуючись від теологічних дискусій, 
я, як доктор і як не тільки лікар, який 
працює 35 років і займається інтенсив-
но науковою діяльністю, але, так би 
мовити, генетично продовжуючи тра-
диції своєї сім’ї і родини на цій доро-
зі медичній, я однозначно стверджую, 
що сила молитви є величезна. І ствер-
джую, що у 99 відсотках ця сила мо-
литви і віри в Бога не використовуєть-
ся. Наші люди не вміють цього роби-
ти, а наші душпастирі не вміють цього 
навчити. Це є криза інституту Церкви. 
І це є криза медицини.
Я хочу додати до того, що ви знаєте. 

Ми є менш практичні люди, ми маємо 
матеріальні проблеми, які нас весь час 
заземлюють, не дають нам можливості 
піднятися до тих висот, до яких би ми 
могли піднятися навіть у своїй профе-
сійній діяльності. Але, тим не менше, 
ми робимо те, що можна зробити у тій 
ситуації – і навіть трошки більше. Але 
хочу навести приклад наших колєг з 
Заходу. Була опублікована у нашому 
журналі, дуже престижному і автори-
тетному, в якому подалася інформація 
про дослідження, які були проведені 
на Заході американськими дослідни-
ками. Оце все, що ми з вами говори-
мо – вони це все зреалізували в кон-
кретному проекті. Було проведене до-
слідження: одна група з важкими ура-
женнями серцево-судинної системи, 
які були, за нашим розумінням, атеїс-
ти, і друга група – хворі, які були віру-
ючими і практикуючими віруючими, які 
молилися і просили Бога про допомогу. 
І дослідники зібрали цю інформацію, 
хоч і не опрацьовували. Вони цю ін-
формацію передали у відповідний нау-
ковий заклад, який абстраговано, – це 
так, як працюється з плацебо, коли не-
відомо, що ти опрацьовуєш, – опрацю-
валися ті результати. І виявилися аб-
солютно фантастичні результати, що у 
тій групі хворих, які лікувалися і, віру-
ючи, просили Бога про допомогу, були 
разючі позитивні зміни, які статистично 
достовірно є відмінні від тих, які були 
у хворих атеїстів.
Вони пішли дальше – вони запатен-

тували метод лікування хворих з ура-
женнями серцево-судинної системи і 
мають тепер патент на те, що молитва 
підвищує ефективність лікування хво-
рих з ураженнями серцево-судинної 
системи. Усе це зроблено абсолютно 
на науковому рівні, і потреба в таких 
дослідженнях є величезна, бо тут по-
винні вивчатися різноманітні аспекти. 
Але це все, очевидно, за сприятливих 
обставин і за тих умов, коли зреалізу-
ється програма, про котру я згадував. 
Це, очевидно, буде у подальшій пер-
спективі.

Підготувала Лідія ПУГА,
(скорочено)

« Ã Ð ² Õ  Ï Î × È Í À ª Ò Ü Ñ ß  Ç  Ã Ð ² Õ Î Â Í Î ¯ 
Ä Ó Ì Ê È ,  À  Õ Â Î Ð Î Á À  –  Ç  Ã Ð ² Õ À »

Професор
Орест АБРАГАМОВИЧ:

(фрагмент програми Радіо «Воскресіння»)

Бачачи залишки хліба чи інших продуктів у кон-
тейнерах для сміття, пересічний громадянин на-
шого суспільства переконаний, що голодних в 
Україні нема. Однак це не так, і про це я дізна-
лась, побувавши у Центрі тимчасового перебу-
вання самотніх.
Поруч із головним входом до храму є ще одні 

двері, на яких зображено Мальтійський знак. 
Смачний запах щойно приготованого обіду став 
добрим провідником, бо, відчинивши наступні 
двері, побачила чисте і світле приміщення, в яко-
му за столами сиділи літні люди та споживали апе-
титний овочевий суп та картопляне пюре з гриб-
ною підливою. Побажавши всім «смачного», при-
єдналась до гурту, щоб безпосередньо від них по-
чути про роботу цього центру.
Присутні охоче відгукнулись на мою пропози-

цію поділитись своїми враженнями та досвідом 
функціонування центру. Усі без винятку підкрес-
лили материнську турботу п. Люби Довгої, яка не-
втомно піклується, щоби кожен, хто переступив 
поріг Центру, був вислуханий та отримав необ-
хідну допомогу. Усі працівники Центру є чуйни-
ми й доброзичливими. При потребі тут і тиск по-
міряють, і ліками допоможуть. Дуже важливо та-
кож, що у Центрі літні люди можуть поспілкува-
тися між собою, а також із працівниками, розпові-
сти про свої болі, турботи та наболіле. Розділений 
біль стає удвічі меншим і вже не таким важким...
Соціальний Центр при храмі Воскресіння Хрис-

тового був заснований за ініціативою о. Сергія 
Швагли та за сприянням Мальтійської служби 
допомоги у 2006 році. Головним завданням Цен-
тру є допомога соціально-незахищеним, самотнім 
та хворим людям. Окрім цього, Центр надає кон-
сультації та допомогу всім потребуючим: студен-
там, сиротам, безпритульним, а також нарко- та 
алкозалежним. 
А починалося усе з бажання організувати Свят-

вечір для одиноких самотніх та безпритульних 
людей ще у далекому 2001 році. «Тоді прийшло 
лише три особи, а ми все приготували для 20-30 
чоловік, – ділиться о. Сергій. – Але це не знеохо-
тило, а навпаки – додало завзяття до пошуку по-
требуючих та й до організації планової діяльнос-
ті: вирішення питання з приміщенням, його на-
лежним облаштуванням усім необхідним, пошуків 
фінансування. Бо коли вперше ми всі разом сіли 
до святкового столу, я був подивований, скільки 
може з’їсти людина. Ті люди, що потрапляють до 
нас вперше, не можуть насититись – їдять удві-
чі більше від постійних відвідувачів, і лише з ча-
сом, коли кожен переконується, що їжі не забрак-
не, насичуються однією порцією». 
Варто зауважити, що сьогодні у Центрі харчу-

ється близько 65 осіб. А ще є потребуючі, котрим 
працівники Центру розносять їжу додому. Окрім 
гарячої страви, відвідувачі Центру мають можли-
вість випрати власні речі та ще й прийняти душ. 
Тож клопотів і турбот у о. Сергія та п. Люби є чи-
мало. Але, попри те, вони мають і спільну мрію 
– збудувати госпіс та центр паліативної допомоги.
Як відомо, Господь вінчає кожне добре діло, а

навіть і помисли людини; напевно, саме тому у 
найскрутнішу хвилину, коли вже здається, що за-
бракне коштів, аби придбати найнеобхідніше на 
наступний день, знаходяться багаті душею та ще-
дрі жертводавці. 
Церква постійно навчає нас про діла милосердя 

для тіла та для душі нашого ближнього. Помагай-
мо добрими ділами своїм ближнім та потребую-
чим, не чекаючи за це від них подяки; робімо це 
від щирого серця – і Господь кожному воздасть за 
це сторицею. Вірю, що знайдуться доброчинці, які 
допоможуть реалізувати мрію о Сергія Швагли та 
п. Люби Довгої, і на теренах парафії Воскресіння 
Христового постане госпіс та центр паліативної 
допомоги. Вірю також, що і на щодень не забрак-
не хліба для відвідувачів Центру. Тож будьмо ми-
лосердні та щедрі, а значить – щасливі!

Віра ЦЕНГЛЕВИЧ,
голова комісії з питань євангелізації
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ОПИТУВАННЯ: ЩАСЛИВІ ЛЮДИ ХОДЯТЬ ДО 
ЦЕРКВИ, А НЕЩАСНІ – ДИВЛЯТЬСЯ ТБ

Британські вчені проаналізували дані соціологічних 
опитувань, які проводилися протягом останніх трид-
цяти років, і в яких взяло участь понад 30 тис. чоловік. 
Учасникам пропонувалося відповісти на питання про 
те, як вони проводять вільний час, і оцінити при цьому 
свій настрій і душевний стан. За отриманими даними, 
щасливі люди виявилися найбільш соціально активни-
ми: вони більше спілкувалися, ходили до церкви і чита-
ли. Нещасні ж люди майже увесь вільний час проводили 
біля телевізора. Після порівняння сімейного стану, при-
бутків і віку з’ясувалося, що з тих, хто вважав себе не-
щасливим, дивилися телевізор на 28% більше від своїх 
щасливих співвітчизників.
Крім того, автори дослідження виявили, що у 51% не-

щасних людей є багато вільного часу, який вони не зна-
ють, як витратити. А ось у щасливих питання з вільним 
часом так не стоїть – «зайвий» час знайшовся лише у 
19% опитуваних щасливчиків.
Тим часом дослідники стверджують, що 8% смертей 

можна було б уникнути, якби британці скоротили час пе-
ред телевізором від чотирьох годин на день до години. 
Це допомогло б зберегти 30 життів із 373.

Інформаційне аґентство CNL-NEWS

Мандруючи інтернетом

Впродовж 12 років капі-
тан Швейцарської гвардії на 
пенсії Роман Фрінджелі про-
ходив навчання та підготов-
ку, щоб віддати своє життя 
за Папу. З 1987-го по 1999 
рік він був одним із п’яти 
особистих охоронців май-
бутнього блаженного Івана 
Павла II, які охороняли пон-
тифіка під час його поїздок. 
Протягом 12 років Папа здій-
снив 15 апостольських поїз-
док до Азії, Європи, Африки 
й Америки.
У цей період протягом 3,5 

року Р.Фрінджелі очолював 
континґент Швейцарської 
гвардії, коли Папа пряму-
вав за кордон. Капітан зга-
дує: «Якщо б обставини за-
жадали, я б пожертвував 
собою заради Папи. Під 
час поїздок я завжди думав 
лише так».
Родом з Базілеа, що на 

півночі Швейцарії, Фрін-
джелі звільнився з папської 
гвардії понад десять років 
тому, але його ентузіазм 
залишився незмінним і він 
бажає поділитися своїми 
щасливими (а іноді сумни-
ми) спогадами про ті значу-
щі поїздки.
Фрінджелі добре пам’ятає 

зусилля щодо стримуван-
ня натовпу в Найробі, на-
кази військовим у Мозамбі-
ку про недопущення набли-
ження величезної маси на-
роду дуже близько до Папи 
і важке завдання охорони 
понтифіка перед мільйоном 
віруючих в Сеулі.

«Я пам’ятаю, як під час 
меси в Руанді ми отримали 
попередження про терорис-
тичну атаку з повітря, – роз-
повідає капітан. – Можете 
уявити собі? Це сталося за 
чотири роки до геноциду, що 
був влаштований у країні».
В іншій поїздці він пе-

ребував з Іваном Павлом 
II у старому літаку, який 
через туман ніяк не міг при-
землитися в Лесото. Після 
трьох спроб літак відлетів 
у напрямку Йоганнесбур-
ґа, політ тривав п’ять годин. 
Коли ж прибули ло Лесо-
то, то там тривав бій із за-
стосуванням вогнепаль-
ної зброї – спецназ якраз 
звільняв групу заручни-
ків. Папа прибув до столи-
ці Масеру на беатифікацію 
священика-місіонера Джо-
зефа Жерарда, потім від-
відав поранених у шпита-
лі. «Це була особлива, жах-
лива поїздка, – згадує Фрін-

джелі. – Іван Павло II хотів 
звернутися з посланням 
миру – і сам опинився в ана-
логічній ситуації».
Найнеспокійнішою поїзд-

кою, ймовірно, було відвід-
ування у 1996 році Берліна. 
Анархісти активно протесту-
вали, закидаючи автомобіль 
Папи різними предметами; 
інші дефілювали в оголено-
му вигляді.

«Раптово ці божевільні по-
чали кидати на вікна авто-
мобіля Папи червоні кульки, 
наповнені фарбою», – роз-
повідає Фрінджелі, який на-
магався стримати нападни-
ків. – «Мені соромно за Ні-
меччину, за те, що там від-
булося. Поліція дозволила 
натовпу занадто близько пі-
дійти до автомобіля Папи, а 
я вимагав відтіснити його».
Папа Венедикт XVI відві-

дає Берлін у вересні, і дехто 
боїться, що може повтори-
тися той самий сценарій. 
«В Берліні ніколи не знаєш, 
що буде, – говорить Фрін-
джелі. – Там можна очіку-
вати божевілля, але ниніш-
ній Папа – німець, і цей факт 
може допомогти. Можливо, 
поліція працюватиме краще, 
контролюючи натовп».
Фрінджелі здивував той 

факт, що, як йому здалося, 
німецька поліція просто бо-
ялася стримувати людей. 
«Поліцейські не хотіли чі-
пати людей, особливо в Па-
дерборні (етап, що переду-
вав Берліну в поїздці Папи). 
В Африці натомість для 
стримування людей полі-
цейські застосовували па-
лиці». Але, на думку капіта-
на, на африканському кон-
тиненті безпека була поси-
леною.
Під час подорожі Івана 

Павла II в Яунде (Камерун) 
у 1995 році Фінджелі бачив, 
як одна психічно нестійка 
людина ходила перед авто-
мобілем Папи. Поліцейські 
схопили його за ноги, кину-
ли на землю «як мішок кар-
топлі», а потім кинули в на-
товп». Фрінджелі досі обу-
рюється цією подією і нази-
ває її «жахливою», «скан-
далом».
Без зброї і бронежилетів
Охорона Папи під час по-

їздок зазвичай здійснюється 
двома швейцарськими гвар-
дійцями в цивільному, капі-
таном, старшим капралом і 
трьома аґентами ватикан-
ської поліції. Решту охорони 
забезпечує місцева влада, 

яка зазвичай надає ватикан-
ській команді безпеки авто-
мобіль.
Фрінджелі, перебуваючи 

на службі, не носив броне-
жилета, оскільки той – дуже 
важкий. «Моїм захистом 
було моє тіло», – говорить 
він.
При ньому також ніколи 

не було зброї. «Що можна 
зробити одним пістолетом 
проти натовпу? – запитує 
він. – Може загинути бага-
то людей. Це може статися 
і в соборі св. Петра, і під час 
аудієнції».
Фрінджелі більше покла-

дався на свій зовнішній ви-
гляд і на фізичну форму. Ко-
лишній швейцарський гвар-
дієць показав мені фотогра-
фію, на якій він одягнений в 
темний костюм і йде поруч 
з Іваном Павлом II під час 
його відвідин Румунії, ана-
лізуючи навколишній на-
товп своїми натренованими 
очима. «У моє завдання вхо-
дило, – говорить він, – ди-
витися навколо у пошуках 
раптового руху, кого-небудь, 
хто біжить або перестрибує 
через огорожі».
Я його запитав, що він 

думає про «промах» сис-
теми безпеки під час меси 
в соборі св. Петра у 2009 
році, коли одна жінка, пере-
стрибнувши через огорожу, 
схопила Папу за його вбран-
ня і повалила на землю, тяг-
нучи за собою інших людей 
із процесії. 

– Потрібно зрозуміти, що
все відбувається в долі се-
кунди. Взагалі-то це вина 
людини, яка стояла з того 
боку Папи, але все відбуло-
ся дуже швидко…
Фрінджелі каже, що він 

не хоче вчити інших, що по-
трібно робити в таких ви-
падках, але особисто він за-
мість того, щоб кидатися на 
жінку, спробував би заблоку-
вати її і відтіснити. «Це по-
милка – кидатися на люди-
ну, оскільки є ризик потягну-
ти за собою Папу, – як, зре-
штою, це і сталося».
У всякому разі, підкреслив 

капітан, ватиканська служ-
ба безпеки «дуже хороша» 
і зараз вона краще підготов-
лена, аніж це було в ті роки, 
коли служив він.
Очевидно, Фрінджелі збе-

рігає багато спогадів про 
покійного понтифіка і дуже 
зрадів звістці про його беа-
тифікацію. «Для мене Іван 
Павло II був святим Папою, 
– як і всі Папи останніх двох-
трьох століть», – сказав ка-

пітан, підкресливши, що 
Папа Войтила завжди гово-
рив, що його захищає Бого-
родиця. Про її заступництво 
говорить і той факт, що він 
залишився живий після за-
маху 1981 року.
Він був посланцем миру. 

Деякі говорили, що було би 
краще, якби він залишав-
ся більше у Ватикані, а не 
здійснював численні поїзд-
ки. Але для Папи це були 
не розважальні подорожі: 
кожна поїздка передбачала 
інтенсивну програму, яка за-
повнювала увесь день.
Фрінджелі згадує, що деякі 

люди проходили пішки від 
Замбії до Зімбабве, тільки 
щоби побачити його. Тож 
104 подорожі Івана Павла 
II за межі Італії призначали-
ся для цих людей, особли-
во для людей в бідних кра-
їнах, які ніколи не зможуть 
поїхати до Риму.
Вкінці кожної поїздки Іван 

Павло II ніколи не забу-
вав подякувати персонало-
ві, який забезпечував його 
безпеку. Коли він був мо-
лодший, то його схильність 
до спонтанних «занурень 
в народ» не викликали за-
хоплення у його охорон-
ців. «Супроводжувати Папу 
було нелегко, тому що ніко-
ли не було відомо, що він 
захоче зробити поза про-
грамою, – зізнається капі-
тан. – Але дуже допомагав 
досвід».
Незважаючи на те, що 

поїздки Папи були завжди 
дуже вимогливими, Фрін-
джелі зізнається, що завжди 
отримував від них глибоке 
задоволення і що його ен-
тузіазм завжди був виправ-
даний. «Під час поїздок ми 
втомлювалися, але врешті я 
завжди думав: «Як буде на-
ступного разу?» Це було, як 
наркотик…»
Фрінджелі висловив також 

свою повагу двом особам, 
пов’язаним з апостольськи-
ми поїздками: кардинало-
ві Роберто Туччі, який до-
вший час був організатором 
візитів і якого капітан назвав 
«великою, великою люди-
ною», та Камілло Чібін – по-
кійний охоронець з ватикан-
ської поліції, який продовжу-
вав охороняти понтифіка 
навіть тоді, коли йому було 
80 років. «Без них обох, – 
сказав Фрінджелі на закін-
чення, – Папа не зміг би 
здійснювати свої поїздки».

Едвін ПЕНТІН,
Agnuz

ВИБІР МАТЕРІ: АБОРТ ЧИ СМЕРТЬ ВІД РАКУ?
Перед 33-річною британкою постав вибір: рятувати 

власне життя чи народити дитину? І мати без жодних 
вагань вибрала другий варіант.
Річ у тім, що на 21-му тижні вагітності лікарі поста-

вили Вікторії Вебстер страшний діагноз – рак крові – і 
вмовляли її зробити аборт, аби вона змогла приступи-
ти до курсу хіміотерапії, який представляв би загро-
зу для її ще ненародженої дочки. Однак мати, що вже 
мала одного хлопчика, вирішила зберегти другого ма-
люка і відкласти початок лікування. Лікарі клініки в 
Бірмінґемі переконували Вікторію, що вона поводить-
ся нерозумно. І в цій ситуації навіть не можна вести 
мови про якийсь повноцінний вибір – треба зробити 
лише аборт, адже дитина ще навіть до кінця не сфор-
мувався, а її мати вже ризикує померти. Медики про-
сили жінку подумати про її чотирирічого сина, якому 
теж потрібна мама.

«Для мене ж вибору, як такого, навіть не було, – роз-
повідає Вікторія. – Я на той час уже давно зріднилася 
з малюком, який жив усередині мене. Між нами вста-
новився особливий зв’язок. Як мати я мала захищати 
дівчинку, а не вбивати її. Лікарі продовжували наполя-
гати на аборті, але я твердо вирішила народжувати. І 
чоловік Мартін мене в цьому підтримав».
Вікторія народила на світ здорову дитину. Відразу піс-

ля пологів вона розпочала процедуру хіміотерапії. Лі-
карі оцінюють її шанси на одужання як високі.

За матеріалами MedikForum

Ñ ï î ã à ä è  ê î ë è ø í ü î ã î  î õ î ð î í ö ÿ  ² â à í à  Ï à â ë à  I I ШАХРАЇ НАМАГАЮТЬСЯ ЗАРОБИТИ
НА БЕАТИФІКАЦІЇ ІВАНА ПАВЛА ІІ

Влада Риму та Ватикану застерігає від шахра-
їв, які намагаються зробити бізнес на беатифікації 
Папи Івана Павла ІІ.
Мій телефон не замовкає, відколи стала відомою дата 

беатифікації Івана Павла ІІ. Знайомі  запитують про ніч-
ліги й про перебіг самої урочистості. Один знайомий, 
який мешкає у Парижі, кілька днів тому запитав: «А 
чому квитки на беатифікацію такі дорогі?» У першу 
мить я подумала, що погано його зрозуміла. Але ні – він 
вперто пояснював, що на сайті одного тур-аґентства 
знайшов цінник квитків на площу святого Петра за яки-
хось 200 євро на людину…
Тож я зазирнула до інтернету і черговий раз здивува-

лася. На сайтах деяких туристичних аґентств на видно-
му місці видніє реклама – Tickets for Beatifi cation John 
Paul II. От тільки насправді ніяких квитків не буде! – Ва-
тикан відмовився від них того самого дня, коли Папа 
Венедикт XVI затвердив декрет про здійснення чуда й 
усунув останню перешкоду на шляху до беатифікації… 
Бо було дуже важко вирішити, кому і за яким принци-
пом видавати вхідні квитки, якщо є сотні тисяч бажа-
ючих, а на саму площу та алеї, які ведуть до неї, може 
увійти максимум 250-300 тисяч осіб. Я не вказувати-
му сайтів тих нечесних туристичних аґенцій, але пал-
ко застерігаю берегтися шахраїв. Дехто з них для того, 
щоби зробити свою пропозицію вірогіднішою, публі-
кує на своїй сторінці герб Апостольської Столиці, а пу-
тівку паломника називає ватиканською…
Виявляється, те, що для інших становитиме глибоке 

внутрішнє переживання, для інших буде ідеальною на-
годою для збагачення. Може, ще дехто пам’ятає, як не-
чесні продавці на околицях Ватикану продавали «пап-
ські реліквії»: до іконки із зображенням покійного Папи 
був приклеєний нібито шматочок ряси Івана Павла ІІ. 
От тільки, як виявилося, ця тканина купувалася ціли-
ми рулонами і гуртом перероблялася на «реліквії». Ні 
додати, ні відняти…
Заохочую уважно читати все те, що пропонують нам 

аґенції, і вибирати ті, які підходять до справи чесно і 
солідно. Адже, для прикладу, якщо хтось у 3-денній пу-
тівці на беатифікацію (31 квітня – 2 травня) обіцяє нам 
відвідини базиліки св. Петра та Ватиканського музею, 
то слід розуміти, що це просто нереально з точки зору 
простої логіки.
Під час беатифікації діятиме спеціальний папський 

квиток на міський транспорт та автобуси з об’їзної до-
роги до центру. Подробиці та ціна поки ще доопрацьо-
вуються, але стануть відомим найближчим часом. Нато-
мість вже нині заохочую до відвідин інтернет-сторінок 
karol-wojtyla.org та operaromanapellegrinaggi.org: там 
щоденно з’являтимуться подробиці кількома європей-
ськими мовами.
Беата Зайончковська, wiara.pl
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У  березн і  святкують  ювіле ї :

20-річчя священства – о. Богуслав Гункевич(17.03)
15-річчя священства – о. Володимир Шидловський (17.03)
10-річчя священства – о. Роман Небожук (11.03)
  5-річчя священства – о. Тарас Куртинюк (15.03)

75-річчя уродин – о. Дмитро Черкас (18.03)
55-річчя уродин – о. Степан Шафран (24.03)
55-річчя уродин – о. Михайло Кістечок (26.03)
45-річчя уродин – о. Ігор Берко (08.03)
35-річчя уродин – о. Ростислав Пендюк (20.03)
30-річчя уродин – о. Андрій Корчагін (22.03)

МАНДРУЮЧИ ІНТЕРНЕТОМ

Кількість українців, які визна-
ють себе віруючими, за останні 
10 років збільшилася на 13 від-
сотків – з 58% до 71%. Водно-
час зменшилася кількість тих, 
хто не визначився (з 23% до 
12%), та невіруючих (з 12% до 
8%), повідомляє Інститут ре-
лігійної свободи. Такі резуль-
тати соціологічного опитуван-
ня, проведеного Центром Ра-
зумкова у листопаді 2010 року 
та оприлюдненого 8 лютого в 
Києві на засіданні Круглого столу 
«Державно-конфесійні відноси-
ни в Україні, їхні особливості й 
тенденції розвитку».
За даними дослідження, най-

вищий рівень реліґійності ви-
являють жителі західних регіо-
нів (89%), найнижчий – на Сході 
(66%).
Водночас спостерігається тен-

денція до усунення виразно-
го зміщення центру реліґійного 
життя в західні області. На цей 
час умовний центр охоплює два 
регіони – західний і централь-
ний, в яких зосереджено 70% 
усієї мережі реліґійних громад 

країни. При цьому рівень забез-
печеності громад будівлями ре-
ліґійного призначення залиша-
ється недостатнім.
Як зауважив директор соціоло-

гічної служби Центру Разумкова 
Андрій Биченко, представляючи 
результати дослідження, до пра-
вославних себе відносять 68% 
українців, до греко-католиків – 
7,6%, до євангельських христи-
ян (протестантів) – 2%. Інші ві-
росповідання об’єднують менше 
відсотка мешканців України. При 
цьому майже 7% опитаних вва-
жають себе «просто християна-
ми», а 13% не віднесли себе до 
жодної конфесії чи реліґії, однак 
заявили, що є віруючими. Зага-
лом експерт констатував толе-
рантне ставлення вірян до інших 
конфесій, церков і реліґійних ор-
ганізацій.
Водночас у графі ціннісних орі-

єнтирів життя українців реліґій-
ність опинилася наприкінці спис-
ку. «Кількість опитаних, хто ре-
гулярно відвідує храм, тобто не 
менше 1 разу на тиждень, ста-
новить 15,7%, раз на місяць – 

20,8%. При цьому 50,4% респон-
дентів відвідує храм лише на ре-
ліґійні свята», – свідчить опиту-
вання Центру Разумкова.
Андрій Биченко додав, що 56% 

опитаних визнають моральний 
авторитет Церкви, як суспільно-
го інституту.

«Розвиток церковно-реліґійної 
мережі залежатиме від здатнос-
ті Церкви відповідати вимогам 
пастирського служіння в умо-
вах сучасного світу загалом та 
в обставинах суспільного життя 
в Україні зокрема», – підкрес-
лив експерт.

Інститут релігійної свободи, 
м. Київ 

www.irs.in.ua

Кількість католиків у світі скла-
дає 1,18 млрд. З них половина 
припадає на мешканців Півден-
ної і Північної Америк. Такі дані 
щорічного довідкового видання 
Католицької Церкви «Annuario 
Pontifi cio». Інформація довідника 
основана на статистичних даних, 
зібраних у 2009 році. Згідно з 
ними, в порівнянні з 2008 роком 
кількість католиків у світі зросла 
більш ніж на 15 млн. осіб.
У двох Америках проживає 

49,5% католиків усього світу (при 
тому, що доля обох континентів 
у загальносвітовому населенні – 
всього 13,6%). 10,7% пастви Ве-
недикта XVI є мешканцями Азії, 
24% – Європи.
В світі нараховується 5.065 ка-

толицьких єпископів і 410.593 
священики, що на 5 з лишком 

тис. більше, ніж було десять років 
тому. Число католицьких дияко-
нів складає понад 38.000. А от 

черниць за рік стало майже на 
10 тис. менше – 729.371 сестра.
У «Annuario Pontifi cio» пере-

раховано всі єпархії, єпископи 
та кардинали Католицької Церк-
ви (з контактною інформацією і 
статистичними даними), всі ке-
рівники й офіційні особи уста-
нов Римської курії. У довіднику 
можна також знайти контакти всіх 
нунціатур і дипломатичних місій 
Ватикану у світі, посольств різ-
них країн при Святому Престолі, 
штаб-квартир чернечих орденів 
(також зі статистикою щодо кож-
ного ордена) і католицьких на-
вчальних закладів. 
Перший щорічний довідник Ка-

толицької Церкви, попередник 
сучасного «Annuario Pontifi cio», 
був виданий у Римі ще в 1716 
році. 

Національний заповідник «Софія Київська» не планують переда-
вати в управління Українській Православній Церкві Московсько-
го Патріархату. Про це заявив перший заступник голови Державної 
служби з питань національної культурної спадщини Віктор Вечер-
ський. «Не передадуть – таких планів немає і такі документи не го-
туються», – запевнив він на прес-конференції у Києві. За його сло-
вами, на сьогодні відповідальність за охорону культурної спадщи-
ни несе Міністерство культури.
В. Вечерський також повідомив, що після передачі «Софії Київ-

ської» в управління Міністерства культури буде проведено інвента-
ризацію фондів заповідника, а також аудит фінансово-економічної 
діяльності за останні 5 років. При цьому він зазначив, що ніяких 
скорочень штатного розкладу наукових співробітників заповідника 
«Софія Київська» поки не передбачається. Вечерський заявив, що 
заповідник залишається у державній власності. Він також не запе-
речував, що богослужіння будуть проводитися у храмі Святої Со-
фії і надалі, але лише у виняткових випадках – як це і передбачено 
законодавством. Разом з тим, В. Вечерський не зміг відповісти, хто 
прийматиме рішення про те, які саме конфесії братимуть участь у 
таких богослужіннях. 
У свою чергу міністр культури і туризму України Михайло Кули-

няк, коментуючи чутки про те, що вже на Великдень у Софії Київ-
ській правитимуть службу представники УПЦ (МП), не спросту-
вав, ані не підтвердив їх, лише заперечив, що святиню збираються 
передати цій Церкві.
Як повідомлялося, низка експертів висловили побоювання, що пе-

редача національного заповідника «Софія Київська» в управління 
Міністерства культури стане першим кроком до того, аби цей запо-
відник був переданий УПЦ (МП).

За матеріалами РІСУ

Франція – попри християн-
ське – має також юдейське по-
ходження. Про це заявив пре-
зидент Ніколя Саркозі на що-
річній (вже 26-й) зустрічі-вечері 
Репрезентативної ради Установ 
французьких євреїв з керівни-
ками та представниками інших 
реліґій. Зустріч відбулася вве-
чері 9 лютого.
Юдаїзм «призвів до надання 

Франції її тотожності», і кожен 
єврей «і надалі приймає участь в 
цій тонкій алхімії – сказав прези-
дент. – Якщо Франція має хрис-

тиянські корені, то має також і 
юдейські. Присутність юдаїзму 
в цій країні датується періодом, 
коли Франція ще не була Фран-
цією, ще задовго до її християні-
зації. Юдаїзм – це частина фран-
цузького походження, і кожен 
француз, незалежно від конфе-
сії чи походження, може цим пи-
шатися».
Слово «корені» викликало 

бурхливу реакцію та застере-
ження істориків. «Це – невід-
повідна метафора, – зазначив 
Бруно Дюмезіль, автор книжки 
«Християнські корені Європи» 
(Fayard, 2005). – Якби ми таки 
хотіли застосувати тут якийсь 
термін, то слід було би сказа-
ти, що французька тотожність 
формувалася під впливом ба-
гатьох більш чи менш виразних 
чинників, передусім християн-
ських, – але також і римських, 
якщо йдеться про адміністратив-
ну структуру, язичницьких (на-
приклад Галлія) – у мистецтві, 

єврейських – по відношенню до 
інтелектуального життя, а також 
арабських – через спосіб пере-
казу грецької філософії».
Інші історики зазначають, що 

Франція має передусім христи-
янські корені, адже саме христи-
янство було домінуючою реліґі-
єю в історії цієї країни. До нині 
сітку адміністративного поділу 
Франції творять межі парафій, а 
сучасний характер Франції фор-
мувався від часів хрищення ко-
роля Хлодвіґа аж до кінця XVIII 
століття.

За матеріалами
Радіо Ватикану
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